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เป็นอเนกประการต่อวงการศึกษาของประเทศ
โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ได้จดั พิมพ์ “สารานุกรมศึกษาศาสตร์” ฉบับที่ ๑ เป็นฉบับปฐมฤกษ์
เมื่อเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๒๘ จนถึงฉบับนี้คือฉบับที่ ๕๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
ความมุง่ หมายในการจัดทำ�สารานุกรมศึกษาศาสตร์เพือ่ เผยแพร่ผลงานของนักวิชาการศึกษาไทย และ
เพื่อสร้างความรู้ทางวิชาการศึกษาไว้เป็นมรดกของชาติ ไม่ใช่เพื่อนำ�ไปเสนอผลงานขอเลื่อนตำ�แหน่งทาง
วิชาการ และไม่ใช่ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษานำ�ผลงานมาตีพิมพ์เพื่อขอสำ�เร็จทางการศึกษาแต่อย่างใด
บทความที่ลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ จนถึงฉบับที่ ๕๔ คือฉบับนี้ มีบทความ
ทั้งหมด ๙๐๙ บทความ แยกเป็นสาขาวิชาการแนะแนว ๑๖ บทความ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๕๒ บทความ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ๙๒ บทความ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการ
ศึกษานอกระบบ ๓๐ บทความ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มี ๑๐๐ บทความ สาขาวิชาการอาชีวศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ ๔๙ บทความ สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ ๖๔ บทความ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ๑๕ บทความ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ๔๑ บทความ สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา
๕๗ บทความ สาขาวิชาศิลปศึกษา ๔๖ บทความ สาขาวิชาสถิติและวิจัยการศึกษา ๕๒ บทความ สาขาวิชา
สุขศึกษา ๑๗ บทความ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๔๒ บทความ สาขาวิชาการพลศึกษาและนันทนาการ
๒๔ บทความ สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา ๒๐๖ บทความ สาชาวิชาพัฒนศึกษา
ศาสตร์ ยังไม่มีบทความลงพิมพ์
ท่ า นที่ ส นใจต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การเขี ย นบทความเพื่ อ ส่ ง ไปลงพิ ม พ์ ใ น
“วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์” ติดต่อโดยตรงได้ที่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี
บรรณาธิการ วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กทม. ๑๐๑๑๐ หรือติดต่อสอบถามทางอีเมลที่
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ความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท
ความหมาย
ความผิดปกติของการได้ยนิ จากความเสือ่ มของ
ระบบประสาท (Auditory Neuropathy : AN)  เกิด
ขึน้ เมือ่ เสียงเดินทางไปถึงหูชนั้ ใน (Inner Ear) ได้ปกติ
แต่ไม่สามารถเดินทางไปสู่สมองได้   ความผิดปกติ
ของการได้ยินชนิดนี้ มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น Auditory
Dys-synchrony (AD)  หรือ  Auditory Neuropathy
Spectrum Disorder  (ANSD)
อุบัติการณ์ของโรค

สาเหตุ และอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ดังนี้
1) ความผิดปกติของเซลล์ในหูชั้นใน (Inner
Har Cells)
2) เซลล์ในหูชั้นในไม่สามารถส่งสารเคมีต่อ
ไปยังเส้นประสาทการได้ยิน (Auditory Nerve)
3) ความผิดปกติของเส้นประสาทการได้ยิน
4) ความผิดปกติทปี่ มประสาทสไปรัล (Spiral
Ganglions)  ที่อยู่ในเส้นประสาทการได้ยิน
5) ความผิดปกติของก้านสมอง
6) ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด จากหลายสาเหตุ
ข้างต้นมากกว่าสองสาเหตุ
อีกทั้งสามารถแบ่งสาเหตุการเกิดได้ 3 ระยะ              
มีรายละเอียด ดังนี้

โรคนี้ ค้ น พบในประมาณช่ ว งปี ค.ศ. 1990
เมื่อเทคโนโลยีการตรวจการได้ยิน มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจการทำ�งานของเซลล์
ประสาทในหูชั้นในและอุบัติการณ์ของโรค ความ
ผิ ด ปกติ ข องการได้ ยิ น จากความเสื่ อ มของระบบ
ประสาทพบได้ ป ระมาณ 1–2 คน ต่ อ เด็ ก เกิ ด
ใหม่ 1,000 คน หรือเกิดขึ้นกับเด็ก 1 คนในเด็ก
หูหนวก 10 คน ทั้งนี้พบระบาดวิทยาในทารกเกิด
ก่อนกำ�หนดสูงกว่าทารกแรกเกิดครบกำ�หนด และ
พบได้บ่อยในทารกที่เกิดก่อนกำ�หนด โดยเฉพาะที่
คลอดก่อน 26 สัปดาห์ ความผิดปกติของการได้ยิน
จากความเสื่อมของระบบประสาท ยังสามารถพบ
ครัง้ แรกในเด็กโตแล้ว แต่จะพบร่วมกับปัญหาระบบ
ประสาทร่วมด้วย

     1) สาเหตุ ก่ อ นคลอด คื อ ระยะที่ เ ด็ ก อยู่
ในครรภ์ ม ารดาหรื อ ระยะก่ อ นคลอด (Prenatal
Causes) นับตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ จนถึงอายุครรภ์
6 เดือน ได้แก่ เด็กที่เป็น AN บางคน อาจเนื่องมา
จากความบกพร่องของยีนทีถ่ า่ ยทอดมาจากพ่อ-แม่  
เพราะความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อม
ของระบบประสาท สามารถถ่ายทอดและเกิดขึ้นใน
ครอบครัว นอกจากนี้ยังพบว่าแม้ในครอบครัวนั้น
ไม่มีประวัติของการสูญเสียการได้ยินมาก่อน  และ
เด็ก  AN  บางคนอาจเกิดมาพร้อมกับการไม่มีเส้น
ประสาทการได้ยินหรือเส้นประสาทการได้ยินหยุด
การพัฒนา

สาเหตุ
การเกิดความผิดปกติของการได้ยินจากความ
เสือ่ มของระบบประสาทสามารถเกิดขึน้ ได้จากหลาย

2) สาเหตุระหว่างคลอด (Perinatal Causes)
นับตั้งแต่ 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จนถึง
สัปดาห์แรกหลังคลอด ได้แก่ เด็กคลอดก่อนกํ า
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หนด  ภาวะการขาดออกซิเจนในเด็กระหว่างคลอด
จากการคลอดลำ�บาก คลอดผิดปกติ การมีภาวะตัว
เหลือง  ภาวะการขาดออกซิเจน เป็นต้น
3) สาเหตุหลังคลอด (Postnatal Causes)
ได้แก่ ยาบางชนิดที่มีอันตรายต่อหู อาจเป็นสาเหตุ
ของการเกิด AN ในเด็กทารกแรกคลอดได้ และเมื่อ
เด็กเติบโตขึน้ อาจมีความผิดปกติของการได้ยนิ จาก
ความเสือ่ มของระบบประสาท รวมกับความผิดปกติ
ของระบบประสาทอื่น ๆ เช่น โรค  Charcot-Marie
– Tooth Disease  และ  Friedreich’s Ataxia

การได้ยิน  เด็กจึงแสดงอาการที่สามารถได้ยินเสียง  
แต่ในความเป็นจริงแล้วเสียงไม่สามารถเดินทางหรือ
ถูกส่งต่อจากหูชนั้ ในไปยังส่วนของการเข้าใจเสียงใน
สมองได้
3) การตรวจการได้ ยิ น จากการสั ง เกต
พฤติ ก ารณ์ ต อบสนองต่ อ เสี ย ง (Behavioral
Observation Audiomentry : BOA) การตรวจ  BOA
เป็นการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองต่อเสียงต่าง
ๆ จากการทีเ่ ด็กหันไปหาเสียงเหล่านัน้ หรือหันไปยัง
แหล่งกำ�เนิดเสียง เช่น ลำ�โพง BOA จะให้ข้อมูลว่า
เด็กสามารถทีจ่ ะฟังการประมวลเสียง และการตอบ
สนองต่อเสียง(ได้หรือไม่)

การวินิจฉัย
นักโสตวิทยา (Audiologist) สามารถวินิจฉัย
ความผิ ด ปกติ ข องการได้ ยิ น จากความเสื่ อ มของ
ระบบประสาท โดยใช้วิธีการตรวจดังต่อไปนี้
1) การตรวจการได้ ยิ น ระดั บ ก้ า นสมอง     
(Auditory Brainstem Response : ABR)  ในเด็ก AN
ที่มีความผิดปกติ ผลการตรวจ ABR อาจแสดงว่า
1.1 มีการสูญเสียเซลล์ในหูชั้นใน  (Inner
Hair Cells)  ของหูชั้นใน
1.2 เซลล์ในหูชนั้ ในไม่สามารถส่งสารเคมี
ต่อไปยังเส้นประสาทการได้ยิน
1.3 เส้ น ประสาทการได้ ยิ น มี ค วามผิ ด
ปกติหรือยังไม่พัฒนาได้ตามปกติ
2) การตรวจเสี ย งสะท้ อ นจากหู ชั้ น ใน         
(Otoacoustic Emissions : OAE) ผลการตรวจ OAE
อาจแสดงผลให้เห็นว่าเซลล์หูชั้นนอกปกติหรือไม่
เด็ก AN  จะแสดงผล  OAE  ที่เป็นปกติ  ดังนั้นถ้า
เด็กที่เป็น  AN  แสดงผล  ABR  ที่ผิดปกติ  และผล  
OAE  ที่ปกติ จะแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนั้นมีเซลล์หู
ชั้นนอกปกติ   แต่มีความผิดปกติที่ระบบประสาท

ลักษณะความผิดปกติของเด็กที่มีความผิดปกติ
ของการได้ยนิ จากความเสือ่ มของระบบประสาท
เด็กที่มีความผิดปกติของการได้ยินจากความ
เสื่ อ มของระบบประสาทมี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ จำ � กั ด
ในด้านต่างๆ จากระดับเล็กน้อยถึงระดับรุนแรง
ดังลักษณะต่อไปนี้
1) มีปัญหาในการเข้าใจเสียงพูดเมื่ออยู่ใน    
ที่ๆ มีเสียงรบกวน
2) มีปัญหาในการเข้าใจเสียงพูดที่เร็ว
3) การได้ยนิ มีการเปลีย่ นแปลงจากการได้ยนิ
ปกติไปเป็นการสูญเสียการได้ยินระดับหูหนวกเมื่อ
อายุเพิ่มมากขึ้น
4) มีปัญหาในการเข้าใจเสียงพูด  แต่มีระดับ
การได้ยินที่ปกติ
5) อาจมีปญ
ั หาพฤติกรรมร่วมด้วยเนือ่ งจาก
เด็กไม่สามารถเข้าใจคำ�พูดของครูหรือผู้ปกครอง
6) มีปัญหาในการพัฒนาการพูดและภาษา
ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นเมื่ อ เด็ ก
โตขึ้น
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จำ�เป็นต้องหมั่นตรวจการทำ�งานของเครื่องช่วยฟัง
สม่ำ�เสมอ   เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กสามารถได้ยินเสียง
พูดจากเครื่องช่วยฟังตลอดเวลา
2) ประสาทหูเทียม  (Cochlear Implants)
ในกรณีที่เด็ก AN มีประสาทการได้ยิน
ที่ปกติ แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วย
ฟังนั้น  แพทย์อาจแนะนำ�ผู้ปกครองให้พิจารณาใส่
ประสาทหูเทียมให้แก่เด็ก  AN ประสาทหูเทียมเป็น
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทดแทนการทำ�งานของหู
ชัน้ ใน  โดยเครือ่ งจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เดินทาง
ผ่านหูชนั้ ในและประสาทหู  และต่อไปยังสมองส่วน
ที่รับการได้ยิน  การใส่ประสาทหูเทียมจะใช้เฉพาะ
เด็ก  AN  ที่มีปัญหาการได้ยินระดับหูหนวกเท่านั้น
3) การฝั ง เครื่ อ งช่ ว ยการได้ ยิ น ระดั บ              
ก้านสมอง (Auditory Brainstem Implant : ABI)
ABI  เหมาะสำ�หรับเด็กทีเ่ กิดมามีความผิดปกติ
เทคโนโลยี สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกที่ ช่ ว ย
หรือไม่มปี ระสาทหู  ABI  จะทำ�งานโดยส่งสัญญาณ
พัฒนาการสื่อสาร
เสียงโดยตรงไปยังก้านสมองโดยไม่ผา่ นหูชนั้ ในและ
เทคโนโลยี สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกที่ ช่ ว ย ประสาทหู   และเสียงที่ได้ยินในระดับก้านสมองจะ
พั ฒ นาการสื่ อ สารสำ � หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ส่งต่อไปยังสมองส่วนที่รับการได้ยิน
4) เทคโนโลยีอื่น ๆ
ของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท
เทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ อ าจใช้ กั บ เด็ ก
ประกอบด้วย
AN  ในชั้นเรียนหรือที่บ้าน  เช่น  ระบบวิทยุ   FM
1) เครื่องช่วยฟัง
มีเด็ก AN จำ�นวนประมาณ 50% ที่จะได้ (Frequency Modulation system) เป็นระบบวิทยุที่
รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง   การใส่เครื่องช่วย ผู้ปกครองหรือครูสวมใส่ไมโครโฟน  (ตัวส่ง)  และ
ฟังในเด็กเล็ก ต้องมีการปรับแต่งและติดตามตลอด เด็กใส่อปุ กรณ์รบั เสียง  (ตัวรับ)  ทีเ่ ครือ่ งช่วยฟังหรือ
เวลา  โดยนักแก้ไขการได้ยินต้องติดตามและสังเกต ประสาทหูเทียม  ระบบ  FM  นี้จะช่วยให้เด็กได้ยิน
พฤติกรรมการได้ยินของเด็ก จากการตรวจในห้อง เสี ย งพู ด จากผู้ ป กครองหรื อ ครู ไ ด้ ชั ด เจนมากขึ้ น  
ปฏิบัติการหรือซักถามข้อมูลจากผู้ปกครองและครู   ทำ�ให้การรับฟังชัดขึ้นตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวล
เด็ก  AN  บางคนอาจมีการได้ยนิ ทีไ่ ม่คงที่  และบาง เสียงที่มารบกวน การใช้ลำ�โพงในห้องเรียนเป็นอีก
คนอาจมีการได้ยินที่ดีขึ้น  ดังนั้นนักแก้ไขการได้ยิน ระบบหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยขยายเสี ย งพู ด ในห้ อ งเรี ย นให้
อาจยังไม่ใส่เครื่องช่วยฟังให้แก่เด็กเหล่านี้ จนกว่า ดังกว่าเสียงรบกวนจากภายนอก  จึงทำ�ให้เด็ก  AN  
การได้ยินของเด็กจะอยู่คงที่   ครูและผู้ปกครอง สามารถได้ยินเสียงพูดของครูชัดเจนขึ้น
สำ�หรับในเด็กทารก ถึงแม้เด็กจะผ่านการตรวจ
การได้ยนิ ในช่วงเด็กแรกเกิดแล้ว (Newborn Hearing
Screening) แต่ในบางครัง้ อาจพบอาการปัญหาของ
การได้ยิน ซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงอาการเบื้องต้นของ
ความผิดปกติของเด็กทีม่ คี วามผิดปกติของการได้ยนิ
จากความเสือ่ มของระบบประสาท โดยสังเกตได้จาก
1) ทารกไม่ตกใจเมื่อมีเสียงดัง หรือเสียงดัง
ฉับพลัน หรือทารกไม่หันไปทางแหล่งกำ�เนิดเสียง
ดังที่เกิดขึ้น
2) เมือ่ มีอายุ 8 เดือน ทารกไม่สง่ เสียงอ้อแอ้
ส่งเสียงโต้ตอบ ไม่ทำ�เสียง “อาอือ” หรือไม่หัวเราะ
เสียงดัง
3) เมื่อมีอายุ 12 เดือน ทารกไม่เลียนเสียง
พูด และไม่ตอบสนองต่อคำ�สั่งง่ายๆ
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การให้ความช่วยเหลือทั่วไปในการสื่อสาร
เด็กที่มีความผิดปกติของการได้ยินจากความ
เสื่อมของระบบประสาท ถ้าได้รับการช่วยเหลือ
ตั้งแต่แรกเริ่ม  ก็จะสามารถพัฒนาภาษาและทักษะ
การสือ่ สารได้ ซึง่ โดยส่วนใหญ่พบว่า เด็กกลุม่ นีถ้ า้ ได้
รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถ
พัฒนาภาษาพูดให้อยู่ในระดับดีได้  แต่ในบางกรณี
เด็กที่มีความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อม
ของระบบประสาทบางคนไม่สามารถพัฒนาภาษา
พูดได้ดี   แม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม ดังนั้น
เด็ก   AN   บางคน อาจได้ประโยชน์จากการใช้วิธี
การสื่อสารแบบการใช้สื่อทางสายตาในการสื่อสาร
(Visual Communication Techniques) อื่นๆ ร่วม
ด้วย เช่น
การสือ่ สารแบบท่าแนะคำ�พูด  (Cued Speech)  
เป็ น วิ ธี ก ารสื่ อ สารชนิ ด หนึ่ ง ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น มาใช้
ในการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ เ ด็ ก สั ง เกตท่ า มื อ เหล่ า นั้ น
ประกอบกับการอ่านริมฝีปากของผู้พูดไปพร้อมๆ
กัน

การใช้ภาษามือ (Sign Language) เป็นระบบ
การสื่ อ สารของเด็ ก ที่ มี ก ารสู ญ เสี ย การได้ ยิ น ใน
ระดับมากตั้งแต่ 90 เดซิเบล ขึ้นไป หรือหูหนวกที่
ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้ จึงใช้ภาษามือใน
การติดต่อสื่อสาร หรือใช้ภาษามือไปพร้อมกับการ
ใช้ภาษาพูดก็ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ปัญหาที่พบประจำ�ในห้องเรียนที่
มีผลกระทบต่อการเรียนของเด็กที่มีความผิดปกติ
ของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท
คือ เสียงรบกวนในห้องเรียน วิธีการแก้ปัญหาเสียง
รบกวนในห้องเรียน อาจทำ�ได้โดยใช้วสั ดุดดู ซับเสียง
เช่น ติดตั้งพรม ผ้าม่าน เพื่อลดการสะท้อนของ
เสียงลง  และเพือ่ ลดเสียงรบกวนในขณะทีเ่ ด็ก AN  
สื่อสารกับคนอื่นๆ
ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ฑมลา บุญกาญจน์
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ความเข้มแข็งของครอบครัว
ความหมาย
ความเข้มแข็งของครอบครัว (Family Strength)
หมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ประกอบด้วย
ความรัก ความผูกพัน การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
การสื่อสารทางการใช้ชีวิตร่วมกัน การมีกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน การมีความสามารถในการบริหาร
จัดการปัญหาและความขัดแย้ง ตลอดจนความทุกข์
ใจ การมีคุณธรรมจริยธรรม และการเห็นคุณค่าของ
กันและกัน
ความเป็นมา
นโยบายและแผนงานในการพัฒนาครอบครัว
ได้ระบุสาระสำ�คัญเกี่ยวกับความหมายและความ
สำ�คัญของครอบครัว ไว้ดังนี้ (สำ�นักงานปลัด สำ�นัก
นายกรัฐมนตรี, 2541) ในบรรณานุกรมเป็น 2541
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกใน
การพัฒนาคน ครอบครัวยังหมายถึง “กลุ่มบุคคล
ที่ มี ค วามผู ก พั น กั น ทางอารมณ์ แ ละจิ ต ใจ มี ก าร
ดำ�เนินชีวิตร่วมกัน มีการพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจ
และมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายหรือสายโลหิต
ครอบครัวบางครอบครัวอาจมีลกั ษณะบางประการ
ที่เป็นข้อยกเว้น”
ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกทีม่ นุษย์สร้างขึน้
จากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ทุกชีวิตในครอบครัว
ต่ า งปรารถนาชี วิ ต ครอบครั ว ที่ มี ค วามรั ก ความ
ผูกพันต่อกันและกัน ได้แก่ การเอาใจใส่ดูแลกัน
และเอือ้ อาทรต่อกัน รูจ้ กั และเข้าใจกัน เคารพซึง่ กัน
และกัน มีความรับผิดชอบต่อกัน ให้ความไว้วางใจ
กัน ให้กำ�ลังใจกัน และให้อภัยซึ่งกันและกัน   รู้วิธี

การสื่อสารในครอบครัว มีความใกล้ชิดสนิทสนม
กัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความอดทน มีวินัย
และสามารถปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของ
บุคคลในครอบครัว (สายสุรี จุติกุล, 2540 ; อ้างถึง
ใน ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2554)
อย่างไรก็ตาม จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บั น อาจทำ � ให้ บ างครอบครั ว ขาดความ
อบอุ่น ขาดความใกล้ชิด ต่างคนต่างอยู่ ทำ�ให้เกิด
ความกดดันต่างๆ บางครอบครัวเกิดความแตกแยก
สมาชิกในครอบครัวต้องแยกกันอยู่   และหย่าร้าง
ในที่สุด หากครอบครัวใดไม่มีบุตรธิดาหรือสมาชิก
คนอื่นๆ ในครอบครัว สถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น อาจเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดสภาวะวิกฤตใน
ครอบครัว ครอบครัวอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง
การที่ครอบครัวไม่เข้มแข็งหรืออ่อนแอ เป็น
เพราะขาดความเป็นเอกภาพ ไม่ค่อยใส่ใจกันและ
ไม่ผูกพันกัน ส่วนครอบครัวที่เข้มแข็งหรือมีความ
เข้มแข็งนั้น สมาชิกครอบครัวต้องมีสุขภาพกายดี
และ สุขภาพจิตดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้าน
การสื่อสารร่วมกัน การใช้เวลาร่วมกัน การให้การ
สนับสนุน การให้กำ�ลังใจ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการการเงิน และมีการถ่ายทอดด้านจิต
วิญญาญ (Olsen & Sipahimalani, 2003)
ส่วน (Stinnet, 1999) ระบุว่า ความเข้มแข็งใน
ครอบครัวจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ
ต่อไปนี้ ได้แก่ การเห็นคุณค่าของกันและกัน การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การผูกพัน การใช้เวลา   
ร่วมกัน และการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้ Knox & Schacht (2010) ได้ศึกษา
พบว่า ครอบครัวทีม่ คี วามเข้มแข็ง สมาชิกครอบครัว
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จะต้องมีเวลาให้กัน รักและผูกพันกัน ไว้วางใจกัน  
ให้เกียรติกนั และกัน ยกย่องนับถือกัน ให้ก�ำ ลังใจกัน
มีความรู้สึกปลอดภัย และมีความสุขที่เป็นสมาชิก
ครอบครัว
แนวโน้มสำ�คัญบางประการของครอบครัวไทย
จรรจา สุวรรณทัต (2546 : 4 - 5) ได้ศึกษา
วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง ได้สะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับครอบครัวไทย และแนวโน้มสำ�คัญบาง
ประการที่กำ�ลังเกิดขึ้น คือ
1. ความชัดเจนของภาพครอบครัวไทยโดย
รวมทีม่ ลี กั ษณะโครงสร้างสมบูรณ์ คือ ประกอบด้วย
พ่อ แม่ ลูก อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์
กำ�ลังลดน้อยลง หากแต่ปรากฏภาพครอบครัวในรูป
แบบและลักษณะหลากหลายประเภทมากขึ้น และ
ส่งผลกระทบต่อเรือ่ งสำ�คัญต่างๆ เช่น สัมพันธภาพ
ระหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว การทำ � หน้ า ที่ ข อง
ครอบครัว การถ่ายทอดค่านิยมของครอบครัว การ
จัดการดูแลทรัพยากรครอบครัว และความสามารถ
ในการเผชิญกับภาวะวิกฤตของครอบครัวและสังคม
2. ปัจจุบันหลายๆ ครอบครัว มีพ่อหรือแม่
โดยลำ�พังเท่านัน้ ทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อครอบครัวกำ�ลัง
จะทวีมากขึน้ อีกทัง้ มีเด็กจำ�นวนไม่นอ้ ย และนับวัน
จะเพิม่ ขึน้ ทีไ่ ม่ได้อยูก่ บั ครอบครัวของตน โดยเฉพาะ
อยู่กับพ่อแม่ในช่วงวัยเด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยวิกฤตของ
พัฒนาการ จึงอาจเป็นสาเหตุสำ �คัญที่ทำ�ให้เกิด
ลักษณะจิตใจ และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแก่ทั้ง
ครอบครัวและสังคมอย่างจริงจังในระยะต่อมาได้
3. ครอบครัวทุกระดับมีการตระหนักอย่าง
จริ ง จั ง น้ อ ยลงในความสำ � คั ญ ของบทบาทหน้ า ที่
ของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แต่ผลักดันความรับ
ผิดชอบสำ�คัญนี้ให้แก่สถาบันอื่นๆ ทางสังคม เช่น

สถานเลี้ยงดูเด็ก สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สื่อต่างๆ และด้วยเหตุที่ครอบครัวไม่ได้ทำ�หน้าที่
ของตนอย่างรับผิดชอบนีเ้ องจึงนำ�มาสูป่ ญ
ั หาวิกฤต
ต่างๆ เพิม่ ขึน้ แก่สงั คม คือปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในครอบครัวและสังคม ซึ่งเป็นตัวกำ�หนดสำ�คัญยิ่ง
ประการหนึ่งของคุณภาพชีวิต
ผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข องครอบครั ว
ไทยในเบื้ อ งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความเป็ น จริ ง ที่
ว่าปัญหาครอบครัวนั้นมีอยู่มากมายหลายระดับ
และเกิดขึ้นกับครอบครัวทุกเศรษฐานะในรูปแบบ
ต่างๆ กัน อีกทั้งปัญหาเหล่านี้จะพบว่าเกี่ยวโยง
กับปัจจัยทุกๆ ด้านของสังคม เป็นเหตุให้การแก้
ปัญหาครอบครัวเป็นไปได้ยาก ต้องอาศัยความร่วม
มือกันอย่างใกล้ชิดจริงจังของฝ่ายต่างๆ ทั้งในด้าน
นโยบาย วิชาการและการปฏิบัติ รัฐจึงมุ่งนโยบาย
ที่ เ น้ น การป้ อ งกั น ส่ ง เสริ ม ครอบครั ว ให้ มี ค วาม      
เข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด เสถี ย รภาพของครอบครั ว
มากกว่าการแก้ไข เพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหา
ขึ้น เสถียรภาพของครอบครัวก็จะถูกบั่นทอนลงทุก
ครั้ง เมื่อความมั่นคงเข้มแข็งทางสถาบันครอบครัว
อ่อนแอลง ก็หมายถึง ความอ่อนแอในทุกส่วนของ
สั ง คมและประเทศชาติ ติ ด ตามมาด้ ว ย ด้ ว ยเหตุ
สำ�คัญดังกล่าวข้างต้น จึงทำ�ให้มีความจำ�เป็นที่จะ
ต้องศึกษาและติดตามสถานการณ์ครอบครัวทุกแง่
มุมทีส่ �ำ คัญอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะอาจส่งผล
ต่อการปฏิบัติต่างๆ ต่อไป ทั้งในทางที่พึงปรารถนา
และไม่พึงปรารถนาได้
นอกจากนี้ จรรจา สุวรรณทัต (2546 : 39 - 45)
ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้     
เข้มแข็งขึ้น ดังนี้
1. สังคมต้องตระหนักถึงความสำ �คัญของ
สถาบันครอบครัว ปลูกจิตสำ�นึกและรวมพลังที่จะ
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาครอบครัว
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2. ให้นำ�หลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความอบอุ่นของสมาชิก
ครอบครัว โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม ครอบครัวศึกษา และทักษะ
ชีวิตไว้ในกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับ รวม
ทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การถ่ายทอดอย่างถูกต้อง
3. เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามสามารถ และ
ทักษะในการสร้างรายได้ มีพฤติกรรมการออมและ
การบริโภคที่เหมาะสม เพื่อให้ครอบครัวมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
4. กำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนและ
การคุ้ ม ครองทางสั ง คมที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และกำ�หนดให้ “คน”               
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและมุ่งพัฒนาคนไทย ให้มีความสมดุลใน
เรื่องความรู้ความสามารถ ความดีงาม การมีวินัย
และจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจนให้
มีการตระหนักในคุณค่าของความเป็นคนไทยที่ดี
งาม สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ควบคู่ไปกับการยืน
หยัดบนเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี สง่างาม ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งให้เน้นความสำ�คัญ
ของการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มคี วามเข้มแข็ง
เพือ่ เป็นสถาบันหลักในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
5. รณรงค์ให้เห็นความสำ�คัญของการเป็น
บิดามารดา โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว และรณรงค์การป้องกันใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว
6. สร้ า งภาพการติ ด ตามประเมิ น ผลด้ า น
การพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
ให้ อ งค์ ก รชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ นำ � ผลที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน และการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

องค์ประกอบของความเข้มแข็งของครอบครัว
นั กวิจั ย ผู้ใ ห้ก ารบำ � บัด และผู้ใ ห้การปรึกษา
ครอบครัว ได้บัญญัติศัพท์เพื่ออธิบายความหมาย
ของครอบครัวที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ไว้
หลายแบบดังนี้ ครอบครัวสุขภาพจิตดี ครอบครัว
สมดุล ครอบครัวทีป่ ระสบความสำ�เร็จ ครอบครัวที่
ทำ�หน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม ครอบครัวทีด่ ี ครอบครัว
ยืดหยุ่น ครอบครัวสามัคคี และครอบครัวที่มีความ
เข้มแข็ง โดยศัพท์บัญญัติเหล่านี้มีแนวคิดพื้นฐานที่
เชื่อว่า บุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวจะเป็น
บุคคลที่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ของตนเอง และมีความพึงพอใจกับคุณภาพของ
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบครัว (DeFrain &
Stinnett,2003)
Geggie et al. (2000) กล่าวว่า ครอบครัว
เข้ ม แข็ ง หรื อ ครอบครั ว ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ความ
แข็ ง แรง มี พ ลั ง ปั ญ ญาและจิ ต ใจที่ แข็ ง แรงมั่ น คง
จะเป็นครอบครัวที่มีความสุข และ Geggie et al.
(2000) ได้วิเคราะห์โครงสร้างขององค์ประกอบของ
ความเข้มแข็งของครอบครัว (The Family Strength
Component Structure) พบว่า มีองค์ประกอบที่
สำ�คัญ 4 องค์ประกอบ คือ
1. การใช้ชวี ติ ร่วมกัน หรือการมีความเป็นอยู่
ร่วมกัน
2. การสื่อสารด้วยความเคารพนับถือ
3. การมีค่านิยมร่วมกัน
4. การมีความรู้สึกสำ�นึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัว
Olson (2000) กล่าวว่า ครอบครัวจะมีความ
เข้มแข็งเพียงใด สามารถประเมินได้จากคุณลักษณะ
ต่างๆ ของครอบครัว ความยืดหยุน่ และการบริหาร
จัดการปัญหาของครอบครัว เขาได้สร้างแบบความ
เข้มแข็งของครอบครัว และวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ของความเข้มแข็งของครอบครัว พบว่า ประกอบ
ด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความสง่างามของครอบครัว ประกอบด้วย
การให้ความเคารพกัน การมีค่านิยม และความเชื่อ
มั่นร่วมกัน ความไว้วางใจกัน การมีความซื่อสัตย์  
ต่อกัน และการแสดงความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อกัน
2. พั น ธไมตรี ประกอบด้ ว ย การปฏิ บั ติ
ภารกิจของครอบครัวให้บรรลุความสำ�เร็จร่วมกัน
การบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งและความไม่
สบายใจร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสุข
Skinner, Steinhauer, & Santa-Barbara (1995)
ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของครอบครัวว่า
หมายถึง ความสามารถของสมาชิกครอบครัวที่ไม่
ย่อท้อ ไม่หวัน่ ไหวในการเผชิญปัญหา อุปสรรค หรือ
ภาวะวิกฤตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทำ�หน้าทีค่ รอบครัว
ประกอบด้วย
1. ความสำ � เร็ จ ของภารกิ จ ของครอบครั ว
หมายถึง การปฏิบตั กิ จิ กรรมพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญยิง่ ของ
ครอบครัวได้สมประสงค์ ซึ่งกิจกรรมพื้นฐานเหล่านี้
เป็นกิจกรรมครอบครัวต้องการ และมีความสำ�คัญ
ต่อชีวิตของสมาชิกครอบครัว
2. การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของสมาชิ ก
ครอบครัว หมายถึง การทำ�หน้าที่ตามบทบาทของ
สมาชิกแต่ละคนด้วยความเต็มใจและตั้งใจ
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของสมาชิก
ครอบครัว หมายถึง การส่งสารและรับสารที่ชัดเจน
ตรงประเด็น มีคณ
ุ ค่า และเป็นทีเ่ ข้าใจกันทัง้ สองฝ่าย
4. การแสดงออกด้านจิตใจ อารมณ์ ความ
รู้สึกของสมาชิกครอบครัว หมายถึง การแสดงออก
ถึ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของสมาชิ ก ครอบครั ว ที่ ก อร์
ปด้วยเนื้อหา (Content) ความเข้ม (Intensity) และ
เวลา (Timing) ที่เหมาะสม
5. ความผูกพันของสมาชิกครอบครัว หมาย

ถึงระดับ (Degree)  และคุณภาพ (Quality) ของความ
สนใจที่สมาชิกครอบครัวมีต่อกัน เห็นอกเห็นใจกัน
และรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
6. การควบคุ ม หมายถึ ง กระบวนการ
(Process) ทีส่ มาชิกครอบครัวมีอทิ ธิพลเหนือสมาชิก
อื่น เพื่อสร้างสรรค์มากกว่าทำ�ลาย
7. ค่ า นิ ย มและบรรทั ด ฐานของครอบครั ว
หมายถึง ความเชื่อ และกฎระเบียบของครอบครัว
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่สมาชิกครอบครัว
นอกจากนี้ Mace (1985) กล่ า วว่ า “ไม่ มี
อะไรในโลกที่จะทำ�ให้ชีวิตมนุษย์เป็นสุขมากกว่า
การมี ค รอบครั ว ที่ เข้ ม แข็ ง ” และความเข้ ม แข็ ง
ของครอบครั ว จะสั ม พั น ธ์ กั บ 1) คุ ณ ภาพของ
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบครัว ซึง่ ก่อให้เกิด
การมีสขุ ภาพจิตดี และความผาสุกของครอบครัว 2)
ความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกครอบครัว รวม
ทั้งมีความพึงพอใจในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
ส่วน DeFrain & Stinnet (2003) ได้เสนอ
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวว่า
ครอบครัวที่เข้มแข็งจะให้ความสำ�คัญกับจิตใจของ
สมาชิกครอบครัว มากกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ อีกทัง้ คุณภาพ
ของครอบครัวที่เข้มแข็งจะประกอบไปด้วยความ
รัก การเห็นคุณค่าของกันและกัน เอาใจใส่ดูแลกัน
เคารพกันและกัน มีความเป็นมิตร สื่อสารทางบวก
ชมเชยยกย่องกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิด
ความรู้สึกกันได้อภัยให้กันได้ มีน้ำ�ใจ มีความหวัง
มีความเมตตากรุณา มีการแลกเปลี่ยนค่านิยม ไว้
วางใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน มีเวลาให้กัน มีกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน ยึดมั่นและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
และมีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหา
Knox & Schacht (2010) กล่าวว่า การเป็นพ่อ
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แม่ที่มีประสิทธิผล (Effective Parenting) จะทำ�ให้
ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งสาระสำ�คัญของการเป็นพ่อ
แม่ที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย
1. การมีเวลาให้ครอบครัว และใช้เวลาในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า
2. การให้ความรักแก่สมาชิกครอบครัว
3. การยกย่องชมเชยในผลของการกระทำ�
4. การให้กำ�ลังใจแก่กันและกัน
5. การให้อภัยกันและกัน
6. การมีกิจกรรมร่วมกัน
7. การมีวินัย
8. การให้ความมั่นคงปลดภัยแก่ครอบครัว
9. การมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
10. การมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจสมาชิก
ครอบครัว
11. การมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและปฏิ บั ติ
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน
12. การสื่อสารทางบวก ใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์
13. กาแก้ปัญหาครอบครัวอย่างสร้างสรรค์
14. การเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องผู้ ที่ เ ป็ น บิ ด า
มารดา
15. การมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก
ครอบครัว
16. การมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อครอบครัว
Lamanna &   Riedmann (2012) กล่าวว่า
ครอบครัวที่แข็งแรง เข้มแข็ง จะต้องมีความรักเป็น
พื้นฐานที่สำ �คัญ พ่อแม่ ลูกจะต้ องอยู่ด้วยกัน มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน พ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูก
ให้มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลัก
การทางศาสนาทีน่ บั ถือ พ่อแม่ตอ้ งเป็นแบบอย่างที  ่
ดี มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความผูกพันอย่าง
แน่นแฟ้น

นอกจากนี้ ผ่ อ งพรรณ เกิ ด พิ ทั ก ษ์ (2554)
ได้ เ สนอผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเข้ ม แข็ ง ของ
ครอบครัว สรุปได้ว่า ความเข้มแข็งของครอบครัว
เป็น คุณลักษณะทางสังคมและทางจิตวิทยาที่ช่วย
รังสรรค์เอกลักษณ์ทางบวกของครอบครัว เพื่อให้
ครอบครัวและสมาชิกครอบครัว สามารถดำ�รงอยู่
อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย ความรักความ
ผูกพัน การสื่อสารทางบวก การใช้ชีวิตร่วมกัน การ
เห็นคุณค่าของกันและกัน การยึดมั่นในศาสนาและ
ธรรมจริยา และการมีกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา
ความสำ�คัญของครอบครัว โดยสรุป มีดังนี้
1. ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สุด
ของมนุษย์ เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทำ�
หน้าทีใ่ นการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ของสมาชิก
เกิดใหม่ในครอบครัว อันได้แก่ ทารก และเด็ก
2. การอบรมเลี้ ย งดู จ ากครอบครั ว และ
การให้การศึกษาในครอบครัว มีอิทธิพลต่อระดับ
คุณภาพ บุคลิกภาพ ค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชน อีกทั้งวิถีชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัวต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน
3. ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐาน
ทีป่ ระกอบด้วยวิถชี วี ติ ของสมาชิกของครอบครัวทุก
คน วิถีชีวิตนี้รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม ซึง่ มีผลต่อ
คุณภาพของสังคม
4. ครอบครัวเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุด
และเป็นพืน้ ฐานของสังคม ครอบครัวบางครอบครัว
มีบทบาทเป็นหน่วยการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
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การยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้
ปรากฏว่าสุนัขแสดงปฏิกิริยากระโดดหนีข้ามมา
อีกฝั่งหนึ่งทันที แสดงว่าสุนัขเกิดการถ่ายโอนการ
ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองจากสถานการณ์หนึ่ง
ไปสูอ่ กี สถานการณ์หนึง่ เพือ่ หลีกหนีสงิ่ ทีไ่ ม่พงึ พอใจ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 ลูกศิษย์ของโซโลมอน คือ
โอเวอร์ไมเออร์และลีฟ (Overmier & Leaf, 1965,
pp.213 – 217) ได้ทำ�การทดลองเพิ่มเติมโดยแบ่ง
สุนัขออกเป็น 2 กลุ่ม สุนัขในกลุ่มแรกจะได้รับการ
ความเป็นมา
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การยอมจำ � นนอั น เกิ ด ฝึกให้หลีกหนีการถูกไฟฟ้าช็อต แล้วจึงนำ�ไปวาง
จากการเรียนรู้ มีที่มาจากงานวิจัยของโซโลมอน เงือ่ นไขด้วยการเปิดเสียงควบคูก่ บั การปล่อยกระแส
และเทอร์เนอร์ (Solomon & Turner, 1960, pp.             ไฟฟ้าเข้ามาช็อตสุนขั เพือ่ ให้สนุ ขั กลัวเสียง ส่วนสุนขั
1499 – 1500) ซึง่ ได้รว่ มกันทำ�การศึกษาเกีย่ วกับการ อีกกลุ่มหนึ่งจะดำ�เนินการสลับกัน คือ วางเงื่อนไข
กลัวทีเ่ กิดจากการวางเงือ่ นไขและการหลีกหนีความ ให้กลัวเสียงก่อนและนำ�ไปฝึกทีหลัง หลังจากนัน้ นำ�
กลัว โดยดำ�เนินการทดลองกับสุนขั ผูท้ �ำ การทดลอง ทั้งสองกลุ่มกลับเข้ามาทดสอบในกล่องทดลองเช่น
จะนำ�สุนัขไปใส่ในกล่องทดลอง (shuttlebox) ซึ่งถูก เดียวกับขัน้ ตอนสุดท้ายในการทดลองของโซโลมอน
แบ่งเป็น 2 ฝั่ง และมีแผงกั้นเตี้ย ๆ ให้สุนัขสามารถ ผลปรากฏว่า ทั้งสองกลุ่มสามารถหลีกหนีจากการ
กระโดดข้ามผ่านไปมาระหว่าง 2 ฝั่งได้ ที่พื้นกล่อง ถูกไฟฟ้าช็อตด้วยการกระโดดข้ามมาอีกฝั่งได้ แต่
เป็นตะแกรงเหล็กสำ�หรับปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป กลุ่มที่ถูกวางเงื่อนไขให้กลัวเสียงก่อนที่จะนำ�มาฝึก
ช็อตสัตว์ทดลอง ส่วนผนังของทั้งสองฝั่งมีหลอด การหลีกหนี มีการตอบสนองในการหนีจากฝั่งที่
ไฟติดอยู่ หากหลอดไฟที่ฝั่งใดสว่างขึ้น ฝั่งนั้นจะมี โดนไฟฟ้าช็อตช้ากว่ากลุม่ ทีฝ่ กึ การหลีกหนีกอ่ นทีจ่ ะ
การปล่อยกระแสไฟฟ้า เมื่อนำ�สุนัขมาฝึกในกล่อง วางเงื่อนไขให้กลัวเสียง จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะ
เหตุ ใ ดสุ นั ข ในกลุ่ ม ที่ ถู ก วางเงื่ อ นไขให้ ก ลั ว เสี ย ง
ทดลองนีส้ นุ ขั จะเรียนรูท้ จี่ ะกระโดดข้ามไปอีกฝัง่ เมือ่
หลอดไฟในฝัง่ ทีม่ นั ยืนอยูส่ ว่างขึน้ เพือ่ หลีกหนีการ ก่อน มีปฏิกิริยาตอบสนองในการหลบหนีที่ช้ากว่า
ถูกไฟฟ้าช็อต ต่อมาผู้ทดลองจะนำ�สุนัขแยกออก โอเวอร์ไมเออร์ จึงได้รว่ มกับเซลิกแมน (Overmier &
มาวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกตามแนวความคิดของ Seligman, 1967, pp.28–33) เพื่อทำ�การตรวจสอบ
พัฟลอฟ (Pavlov) ด้วยการจับคูร่ ะหว่างเสียงกับการ ข้อสังเกตดังกล่าว โอเวอร์ไมเออร์และเซลิกแมน
ถูกไฟฟ้าช็อต เพื่อให้สุนัขเรียนรู้ว่าเมื่อได้ยินเสียง ได้ศึกษาข้อมูลจากการทดลองของเชิช และคณะ
จะถูกไฟฟ้าช็อตด้วย ทำ�ให้สุนัขกลัวเสียงที่ผู้ทำ�การ (Church, Lolordo, Overmier, Solomon & Turner,
ทดลองเปิด ขั้นตอนสุดท้ายนำ�สุนัขเข้าไปในกล่อง 1966 as cited in Overmier, 1996, pp.331–337)
เดิม และเปิดเสียงที่เคยใช้วางเงื่อนไขให้สุนัขได้ยิน ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจสุนัขขณะโดนไฟ
ความหมาย
การยอมจำ � นนอั น เกิ ด จากการเรี ย นรู้ หรื อ
ความสิน้ หวังจากการเรียนรู้ (Learned Helplessness)
หมายถึง สภาวะทีอ่ นิ ทรียเ์ กิดการเรียนรูท้ จี่ ะยอมรับ
และแบกรับสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจ รวมทั้งไม่คิดจะ
หลีกเลี่ยงสิ่งเร้านั้น แม้ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงได้
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ฟ้าช็อต ในการทดลองนี้สุนัขไม่สามารถที่จะหลีก
หนี จ ากการถู ก ไฟฟ้ า ช็ อ ตได้ จากการศึ ก ษาการ
ทดลองของเชิช และคณะ ทำ�ให้โอเวอร์ไมเออร์และ          
เซลิกแมนได้ขอ้ ค้นพบทีส่ �ำ คัญ คือ สุนขั เกิดความล้ม
เหลวที่จะหลีกหนี เพราะไม่ว่าจะพยามด้วยวิธีใดก็
ไม่สามารถหลีกหนีจากการถูกไฟฟ้าช็อตได้ จึงเกิด
ภาวะขาดแรงจูงใจทีจ่ ะหลบหนี จนในทีส่ ดุ สุนขั ยอม
อยูเ่ ฉยให้ถกู ไฟฟ้าช็อต โดยไม่ได้แสดงปฏิกริ ยิ าทีจ่ ะ
หลบหนี โอเวอร์ไมเออร์และเซลิกแมน (Overmier &
Seligman, 1967, pp.28 – 33) ได้เรียกปรากฏการณ์
นี้ว่า “การยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้”
เนื้อหาสาระ
เพื่ อ ให้ ก ารอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การยอมจำ � นน
อันเกิดจากการเรียนรู้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เซลิกแมน
และ เมเออร์ (Seligman & Maier, 1967, pp.1 – 9)
จึงได้ออกแบบการทดลองทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าการล้มเหลว
ในการหลบหนีจากการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตสามารถ
นำ � ไปสู่ ค วามสิ้ น หวั ง หรื อ การยอมจำ� นนได้ การ
ทดลองนีถ้ กู แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกผูท้ �ำ การ
ทดลองแบ่งสุนัขออกเป็น 3 กลุ่ม สุนัขกลุ่มแรก
จะถูกกระแสไฟฟ้าช็อต แต่สามารถหยุดกระแส
ไฟฟ้าได้ด้วยการกดปุ่ม สุนัขกลุ่มที่สองจะถูกไฟฟ้า
ช็อตเช่นเดียวกัน แต่ไม่วา่ กดปุม่ อย่างไรก็ไม่สามารถ
หยุดกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนสุนัขกลุ่มที่สามเป็นกลุ่ม
ควบคุมไม่มีการช็อตด้วยกระแสไฟฟ้า การทดลอง
ในระยะแรกพบว่า สุนัขในกลุ่มที่หนึ่งจะพยายาม
กดปุ่มเพื่อหยุดกระแสไฟฟ้า กลุ่มที่สองก็เช่นกัน
แต่เมื่อกลุ่มที่สองพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถหยุด
กระแสไฟฟ้าได้ สุนัขจะเริ่มมีพฤติกรรมที่ซึมเศร้าลง
ต่อมาในการทดลองระยะที่สอง สุนัขทั้งสามกลุ่ม
จะถูกนำ�ไปทดลองในกล่องทดลองตามแบบของ
โชโลมอนที่กล่าวไปข้างต้น คือเป็นกล่องที่แบ่งเป็น

สองฝั่ ง และมี แ ผงกั้ น เตี้ ย ๆ ด้ า นล่ า งของพื้ น มี
ตะแกรงเหล็ ก สำ � หรั บ ปล่ อ ยกระแสไฟฟ้ า โดย
กระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยสลับกันทีละฝั่ง ผลการ
ทดลองพบว่ า สุ นั ข ในกลุ่ ม แรกที่ ส ามารถหยุ ด
กระแสไฟฟ้าได้ด้วยการกดปุ่มกับสุนัขกลุ่มควบคุม
ที่ไม่เคยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตในการทดลองระยะ
แรก จะรีบกระโดดข้ามแผงกัน้ ไปอีกฝัง่ ทีไ่ ม่มกี ระแส
ไฟฟ้า ส่วนสุนัขกลุ่มที่สองที่เคยพยายามกดปุ่ม
เท่าใดก็ไม่สามารถหยุดกระแสไฟฟ้าได้ ยอมอยู่นิ่ง
เฉยให้ถกู ไฟฟ้าช็อต ไม่กระโดดข้ามแผงกัน้ ทัง้ ๆ ที่
สามารถจะข้ามได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะสุนัขเกิดความ
สิน้ หวังจากการทดลองระยะแรก จึงทำ�ให้ยอมจำ�นน
ต่อสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ในการทดลองระยะที่สอง
การทดลองที่กล่าวมาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็น
ว่า การยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้ จะเกิดขึ้น
เมื่อสัตว์พบกับสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจ และไม่ว่า
จะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถหลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม่พงึ
พอใจเหล่านั้นได้ ในที่สุดสัตว์จึงหยุดพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าเหล่านั้นและประพฤติตนราวกับว่า
ตนเองนัน้ ไร้ประโยชน์อย่างสิน้ เชิงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
สถานการณ์
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การยอม
จำ � นนอั น เกิ ด จากการเรี ย นรู้ ยั ง คงดำ � เนิ น ต่ อ มา
จนถึงปัจจุบัน โดยมี เซลิกแมน (Seligman, 2006,
preface) เป็นบุคคลสำ�คัญในการศึกษาและเผยแพร่
แนวคิดนี้ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อันนำ�ไป
สู่การศึกษาเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีอันเกิดจาก
การเรียนรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก ที่จะ
มาช่วยแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับความสิน้ หวังและการยอม
จำ�นนต่อไป
การยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้ในมนุษย์
แม้ ว่ า แนวคิ ด นี้ จ ะมี ที่ ม าจากการศึ ก ษา
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พฤติ ก รรมของสุ นั ข แต่ ก็ ส ามารถนำ � มาใช้ กั บ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้ ในปี
ค.ศ. 1974 ฮิโรโต (Hiroto, 1974, pp.187 – 193)
ได้ นำ� แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การยอมจำ� นนอั น เกิ ด จาก
การเรียนรู้มาทำ�การทดลองกับมนุษย์ โดยทำ�การ
ทดลองกับนักศึกษา ฮิโรโตแบ่งนักศึกษาออกเป็น
3 กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม แรกจะได้ ยิ น เสี ย งรบกวน
และสามารถกดปุ่ ม หยุ ด เสี ย งรบกวนเหล่ า นั้ น ได้
กลุ่ ม ที่ ส องได้ ยิ น เสี ย งรบกวนแต่ ไ ม่ ส ามารถหยุ ด
หรือควบคุมเสียงนั้นได้ ส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่ม
ควบคุมไม่มเี สียงรบกวนใดๆ ต่อมาผูท้ �ำ การทดลอง
นำ�นักศึกษามาเข้าห้องทดลองอีกครั้ง ในครั้งนี้จะมี
เสียงดังรบกวนเช่นเคย แต่ทุกคนจะสามารถกดปุ่ม
เพือ่ หยุดเสียงได้ ผลปรากฏว่า นักศึกษาในกลุม่ แรก
และกลุ่มควบคุมสามารถขจัดเสียงรบกวนด้วยการ
กดปุม่ หยุด แต่กลุม่ ทีส่ องซึง่ ไม่สามารถควบคุมเสียง
ให้หยุดลงในการทดลองแรก ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาใน
สถานการณ์นี้ได้ การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อ
คนรูส้ กึ ว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
พวกเขาก็จะเริ่มหยุดพฤติกรรม ซึ่งจะทำ�ให้คนมอง
ข้ามโอกาสในการแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ต่างๆ ไปในทางที่ดีขึ้น (Hiroto & Seligman, 1975,
pp.311 – 327)
สาเหตุของการยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้
อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นช่ ว งวั ย ต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์
ในช่วงวัยเด็ก เด็กหลายคนต้องเผชิญกับปัญหา
ด้านการเรียน เช่น เด็กบางคนทำ�งานหรือคะแนน
สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีอยู่เป็นประจำ �  เขาก็
จะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะ
ทำ � งานหรื อ สอบในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์
เมื่อต้องทำ�งานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เขาก็จะรู้สึก
หดหู่ใจ เป็นต้น (Cherry, 2017) การยอมจำ�นนอัน

เกิดจากการเรียนรู้ในช่วงวัยเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงด้านสังคมด้วย
เช่ น เด็ ก บางคนถู ก เพื่ อ นแกล้ ง หรื อ ถู ก รั ง แกอยู่
เป็นประจำ�  ไม่ว่าจะทำ�ยังไงก็ไม่สามารถหลีกหนี
การกลั่นแกล้งจากเพื่อนได้ ในที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่
ยอมจำ�นนต่อการถูกแกล้ง ดังนั้นตลอดช่วงวัยเด็ก
เด็กสามารถเกิดการยอมจำ�นนจากการเรียนรู้ได้
จากหลายปัจจัย ทั้งจากภาระงานที่ยากเกินความ
สามารถ ความล้ ม เหลวจากการทำ � งาน การ
กลั่นแกล้งของเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่โตกว่า รวมไปถึง
การใช้อำ�นาจของผู้ใหญ่ที่ทำ�ให้เด็กกลัวและยอม
จำ�นนเป็นต้น
เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ การยอมจำ�นนอันเกิด
จากการเรียนรู้ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ บางคนต้อง
เผชิญกับหัวหน้างานที่กดขี่ เผด็จการ ไม่ว่าทำ�อะไร
ก็ผิดไปหมด จนเกิดการเรียนรู้ว่าตนเองไร้ความ
สามารถ นำ�ไปสูค่ วามสิน้ หวังและยอมจำ�นนในทีส่ ดุ
หรือผู้หญิงบางคนที่แต่งงานกับสามีที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าตนเองจะพยายามทำ�
อะไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสามี
ได้ จนในที่สุดก็ยอมจำ�นนต่อการใช้ความรุนแรง
นัน้ ด้วยเหตุนจี้ งึ มักพบผูท้ ยี่ อมจำ�นนต่อผูอ้ นื่ ทัง้ ๆ
ที่เขามีโอกาสที่จะหลีกหนี แต่ก็ยังยอมทนอยู่กับ
สถานการณ์อันไม่พึงพอใจเหล่านั้น นั่นเป็นเพราะ
บุคคลเหล่านี้ได้เกิดความสิ้นหวังแล้ว แม้แต่ช่วงวัย
สุดท้ายของชีวิตอย่างวัยชรา ความเสื่อมถอยของ
ร่างกายนำ�มาซึ่งการขาดความสามารถในการช่วย
เหลือตนเอง ไม่สามารถทำ�อะไรได้เหมือนแต่ก่อน
หรือโดนลูกหลานปฏิบตั ริ าวกับว่าตนเองเป็นผูไ้ ร้คา่
ก็สามารถนำ�ไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวังได้เช่นกัน
การยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้ ไม่จ�ำ เป็น
จะต้องเกิดขึ้นกับคนทั่วไปเท่านั้น ในเด็กพิเศษหรือ
ผู้ที่มีความต้องการพิเศษก็สามารถเกิดความรู้สึกนี้
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ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กที่บกพร่อง
ทางสติปญ
ั ญา (Intellectual Disability) เด็กออทิสติก
(Autistic) และเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning
Disability) เสมือนว่าเด็กไร้ค่า ไร้ความสามารถ
ไม่สามารถกระทำ�สิ่งต่างๆ ได้เลย คิดว่าเด็กไม่
สามารถเรียนรู้ได้ รวมทั้งการไม่สอนสิ่งต่างๆ ให้
กับเด็ก เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าตนเองไม่สามารถ
ทำ�อะไรได้ และก็จะไม่พยายามที่จะทำ�สิ่งใด ซึ่งส่ง
ผลเสียต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เป็นต้น
นอกจากนีก้ ารยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้
ยังเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางจิตประเภทต่างๆ
เช่น ภาวะซึมเศร้า (Depression) ความวิตกกังวล
(Anxiety) เป็นต้น (Miller, Seligman & Kurlander,
1975, pp.347 – 357) และการยอมจำ�นนอันเกิด
จากการเรียนรู้ยังเกี่ยวข้องกับความอาย ความกลัว
รวมทั้งความเหงาด้วย อาการเหล่านี้สามารถเพิ่ม
ขึ้นได้จากการที่คนเรารู้สึกยอมจำ�นน ตัวอย่างเช่น
ผู้หญิงที่ขี้อายเวลาอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคม ในที่สุดเธออาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถ
เอาชนะอาการอายของเธอได้ ความรูส้ กึ ทีว่ า่ อาการ
อายอยูน่ อกเหนือการควบคุมของเธอ อาจทำ�ให้เธอ
หยุดความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในสถานการณ์
ทางสังคมและทำ�ให้ความขี้อายของเธอยิ่งเพิ่มมาก
ขึน้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการยอมจำ�นนอันเกิดจาก
การเรียนรู้  ไม่จำ�เป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกสถานการณ์
เช่น เด็กที่เรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไม่เก่งและ
สิ้นหวังจากการเรียนในห้องเรียน ก็ไม่จำ�เป็นจะ
ต้องสิ้นหวังในการใช้ชีวิตจริงเสมอไป หากเด็กได้มี
ประสบการณ์เกีย่ วกับการคำ�นวณทีด่ ใี นชีวติ ประจำ�
วัน เป็นต้น (Cherry, 2017)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การยอม
จำ�นนอันเกิดจากการเรียนรูส้ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
จิตและความเป็นอยู่ที่ดี คนที่เรียนรู้ความสิ้นหวัง

และยอมจำ�นนมักพบอาการซึมเศร้า มีความเครียด
สูง รวมทั้งไม่เห็นคุณค่าในตนเองและมีแรงจูงใจใน
การดูแลสุขภาพร่างกายน้อยลง การพบนักจิตวิทยา
จิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นทางเลือกสำ�หรับการ
แก้ไขความรู้สึกสิ้นหวังนี้ การบำ�บัดความคิด การ
มองโลกในแง่ ดี รวมไปถึ ง การมี ป ระสบการณ์ ที่
ประสบความสำ�เร็จจะช่วยสร้างความมั่นใจและลด
ความรู้สึกสิ้นหวังให้น้อยลงได้ นอกจากนี้ พ่อแม่
ผู้ปกครองก็สามารถมีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้
เด็กเกิดความรู้สึกสิ้นหวังและยอมจำ�นน ด้วยการ
สอนให้เด็กเรียนรู้การมองโลกในแง่ดี และสร้าง
ความมัน่ ใจว่าลูกมีความสามารถในการจัดการกับสิง่
ต่างๆ ด้วยการกระตุ้นให้ลูกทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเอง ให้ก�ำ ลังใจ ให้ค�ำ ชม ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ การใช้ชวี ติ สอนให้ลกู เห็นคุณค่าในตัวเองและ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถปลูกฝัง
ได้ตั้งแต่ยังเล็ก (Seligman, 2006, pp. 235 – 253)
การประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการยอม
จำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้กับการศึกษา
การยอมจำ�นนซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ว่า
ตนเองไร้ความสามารถนั้น ส่งผลเสียต่อบุคคลใน
หลายๆ ด้าน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากความสิ้นหวังและยอมจำ�นนนี้เกิดขึ้น
กับช่วงวัยเด็ก เด็กอาจจะติดอยู่กับความรู้สึกนี้ไป
อย่างยาวนานและส่งผลเสียต่อการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
การเรียน หรือ การทำ�งานในอนาคต ดังนั้นระบบ
การศึกษาควรนำ�ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกิดความสิ้นหวังและแก้ไข
ปัญหาเด็กที่ยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้สึกต่อตนเองที่ดีขึ้น ซึ่งการประยุกต์ใช้ความ
รูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับยอมจำ�นนอันเกิดจากการเรียน
รู้สามารถทำ�ได้ดังนี้
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1. ไม่ ใช้ ก ารตำ � หนิ ห รื อ ลงโทษมากเกิ น ไป
การตำ�หนิหรือลงโทษที่เกินกว่าเหตุ เช่น การด่าทอ
อย่างไร้เหตุผล การเฆีย่ นตีอย่างรุนแรง เป็นต้น การ
ลงโทษในลักษณะนีจ้ ะนำ�มาซึง่ ความเจ็บปวดทัง้ ทาง
ร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้ทำ�อะไรผิด
แต่ถูกลงโทษเป็นประจำ�  บางคนอาจยอมจำ�นนต่อ
การถูกลงโทษ เพราะเรียนรู้ว่าตนเองไม่สามารถ
ต่อต้านหรือทำ�อะไรได้ ทำ�ให้เด็กไม่กล้าคิด ไม่กล้า
แสดงออก หากจำ�เป็นต้องลงโทษควรใช้การลงโทษ
ทีส่ มเหตุสมผล และอธิบายเหตุผลให้เด็กเข้าใจ รวม
ถึงให้โอกาสเด็กในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมด้วย
2. ไม่มอบหมายงานทีย่ ากเกินความสามารถ
ของเด็ก หากเด็กได้รบั งานทีย่ ากเกินไป จนตนเองไม่
สามารถทำ�งานที่ได้รับมอบหมายเหล่านั้นได้ เด็กก็
จะพัฒนาความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ และ
นำ�ไปสู่ความสิ้นหวัง ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบถึง
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน และมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ โดยเริ่ม
ต้นจากง่ายไปยาก หากงานใดที่เด็กสามารถทำ�ได้
เองให้โอกาสเด็กได้ใช้ความสามารถนั้น หากงาน
ใดที่เด็กพอจะทำ�ได้เมื่อได้รับคำ�แนะนำ�หรือการ
ช่วยเหลือจากผู้ที่มีความสามารถในด้านนั้นสูงกว่า
ก็ต้องให้ความช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองให้มากขึ้น แต่ถ้างานใดที่
ยากหรือซับซ้อนเกินระดับวุฒภิ าวะและพัฒนาการ
ของเด็ก ก็ควรจะรอให้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อน
แล้วค่อยมอบหมายงานชิ้นนั้น
3. ผู้สอนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กไม่ว่าเด็ก
คนนั้นจะเป็นเด็กทั่วไปหรือเป็นเด็กพิเศษ ครูควรมี
ความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้หากได้รับ
การส่งเสริมอย่างเหมาะสม ไม่ดูถูกความสามารถ
ของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทำ �  ได้ลอง
ปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นของเด็ก พยายามหา

จุดเด่น ข้อดี และความสามารถพิเศษในด้านต่าง
ๆ ของเด็กและส่งเสริมความสามารถเหล่านั้น ให้
คำ�ชมหรือการเสริมแรงเมือ่ เด็กสามารถทำ�กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ส�ำ เร็จ สอนให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง เชือ่
มั่นในศักยภาพของตนเอง คอยให้กำ�ลังใจเมื่อเด็ก
ท้อแท้ สิ้นหวัง รวมถึงช่วยเสนอแนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อเด็กเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือ
4. สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่เด็ก เพราะ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีความ
พยายามในการทำ�สิ่งต่างๆ ให้ประสบผลสำ�เร็จ
อย่างมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ดังนั้นการมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะช่วยให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะ
ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
อาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสิน้ หวังและยอม
จำ�นนได้
5. การสอนให้เด็กมองโลกในแง่ดี การมอง
โลกในแง่ ดี เ ป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
เด็กเกิดความรู้สึกสิ้นหวังและยอมจำ�นน และยัง
ช่วยในการปรับความคิดของผู้ที่สิ้นหวังให้ดีขึ้นได้
เซลิกแมน (Seligman, 2006, pp.207 – 208) ผู้นำ�
ด้านจิตวิทยาเชิงบวก อธิบายว่า การมองโลกในแง่
ดีเป็นคุณสมบัติสำ�คัญที่สุดที่จะช่วยให้มนุษย์เรามี
ความสุข รวมถึงประสบความสำ�เร็จทัง้ ด้านชีวติ ส่วน
ตัวและชีวติ การทำ�งาน การมองโลกในแง่ดี จะทำ�ให้
บุคคลเห็นประโยชน์จากสถานการณ์ต่างๆ แม้ว่า
บางสถานการณ์อาจจะเลวร้าย ก็ตาม บุคคลที่มอง
โลกในแง่ดีจะมองว่าอุปสรรคต่างๆ   ที่ผ่านเข้ามา
เป็นบทเรียนสำ�หรับการพัฒนาตนเอง และมุ่งไป   
สู่เป้าหมายในอนาคตมากกว่าจะยึดติดกับอดีต
อย่างไรก็ตามการป้องกันไม่ให้การยอมจำ�นน
อันเกิดจากการเรียนรู้เกิดขึ้น ย่อมดีกว่าการรอให้
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เกิดขึ้นแล้วค่อยหาทางแก้ไข ดังนั้นในการจัดการ สำ�คัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
ศึกษาควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกสิ้นหวังและ   
อรรควิช จารึกจารีต
การยอมจำ � นนเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นกำ�ลัง
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พฤติกรรมเอื้อสังคม
ความหมาย
พฤติกรรมเอื้อสังคม (Prosocial Behavior)
หมายถึง การกระทำ�ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ หรือกลุม่ บุคคลอืน่ ด้วยความ
สมัครใจ โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือรางวัลตอบ
แทนใดๆ จากการกระทำ�เหล่านั้น โดยการกระทำ�
ดังกล่าวอาจทำ�ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องเสีย
สละกำ�ลังกาย กำ�ลังความคิด เวลา ทรัพย์สิน หรือ
บางครั้งอาจเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของผู้กระทำ�ได้
ความเป็นมา
Bierhoff (2002) ได้ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์
ระหว่างพฤติกรรมเอื้อสังคม (Prosocial Behavior)
พฤติ ก รรมการช่ ว ยเหลื อ (Helping) และความ
เอื้อเฟื้อ (Altruism) ไว้ดังนี้
1) การช่วยเหลือ (Helping) เป็นคำ�ที่มีความ
หมายกว้างที่สุด ประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นการ
สนับสนุนระหว่างบุคคล (Interpersonal Support)
ทุกชนิด
2) พฤติกรรมเอือ้ สังคม (Prosocial Behavior)
เป็นคำ�ที่ใช้แคบลงมา ถือเป็นการกระทำ�ที่ตั้งใจจะ
เข้าไปทำ�ให้สถานการณ์ของผู้รับความช่วยเหลือ
ดี ขึ้ น ผู้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จะไม่ ถู ก จู ง ใจจากการ
กระทำ � ตามภาระหน้ า ที่ ด้ า นอาชี พ และผู้ ไ ด้ รั บ
ความช่วยเหลือจะต้องเป็นตัวบุคคล ไม่ใช่องค์การ
3) ความเอือ้ เฟือ้ หรือความเอือ้ อาทร (Altruism)
หมายถึง พฤติกรรมเอื้อสังคมที่มีข้อจำ�กัดเพิ่มเติม
คือจะต้องมีแรงจูงใจของผู้ช่วยเหลือ โดยเป็นผล
มาจากผู้ให้ความช่วยเหลือมีการหยั่งลึกทางสังคม
(Perspective Taking) และการร่วมรู้สึก (Empathy)

เกิดขึ้น
สามารถสรุปความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเอื้อ
สังคม การช่วยเหลือ และความเอือ้ เฟือ้ ดังภาพที่ 1

การชวยเหลือ

พฤติกรรม
เอื้อสังคม

ความเอื้อเฟอ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
เอื้อสังคม การช่วยเหลือ และความเอื้อเฟื้อ
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเอื้อ
สังคมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ และในขณะ
เดี ย วกั น พฤติ ก รรมเอื้ อ สั ง คมยั ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง
ความเอื้อเฟื้อด้วย
แนวทางการเกิดพฤติกรรมเอื้อสังคม
Eisenberg และคณะ (1984) ได้กล่าวถึงการเกิด
พฤติกรรมเอื้อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ
1) พฤติ ก รรมเอื้ อ สั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น เองหรื อ
เป็นไปตามธรรมชาติ (Spontaneous Prosocial
Behavior) เป็นพฤติกรรมเอื้อสังคมที่ผู้กระทำ�ริเริ่ม
กระทำ�ด้วยตนเอง โดยที่ผู้รับความช่วยเหลือหรือ
บุคคลอื่นไม่ได้ร้องขอ (ทางวาจาหรือท่าทาง)
2) พฤติกรรมเอื้อสังคมที่มีการร้องขอจาก
บุคคลอื่น (Asked–for Prosocial Behavior) เป็น
พฤติกรรมเอื้อสังคมที่ผู้รับความช่วยเหลือร้องขอ
ความช่วยเหลือทัง้ ทางวาจาและท่าทาง ซึง่ ผูร้ อ้ งขอ
อาจจะเป็นบุคคลที่สามก็ได้
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ความเป็นมาและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
เอื้อสังคม
พฤติกรรมเอื้อสังคมหรือ Prosocial Behavior
เป็นการกระทำ�เชิงบวก ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและกลุ่ ม สั ง คม เพื่ อ สร้ า งความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีลักษณะของ
การกระทำ�ที่ตั้งใจจะเข้าไปทำ�ให้สถานการณ์ต่างๆ
ของผูร้ บั ความช่วยเหลือดีขนึ้ ซึง่ ตรงกันข้ามกับคำ�ว่า
พฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือ Antisocial Behavior
(Knickerbocker, 2003 Bierhoff, 2002)
พฤติกรรมเอื้อสังคมได้ถูกนำ�มาใช้ครั้งแรกใน
ช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยนักวิชาการด้านสังคมวิทยา
และได้รับความสนใจในการนำ�มาใช้กับศาสตร์ด้าน
จิตวิทยาในสาขาต่างๆ อาทิ จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาทั่วไป เป็นต้น โดย
ในระยะแรกนั ก ทฤษฎี ห ลายท่ า นได้ โ ต้ แ ย้ ง ถึ ง
ประเด็นปัญหาที่ว่า พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นสิ่ง
ที่ติดตัวมาโดยกำ�เนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้ โดย
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาและนั ก ชี ว สั ง คมมี ค วามเชื่ อ ว่ า
พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นสิ่งที่ได้ถูกกำ�หนดไว้ในยีน
(gene) ของมนุษย์ และเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน
โดยธรรมชาติของมนุษย์ทจี่ ะช่วยเหลือผูอ้ นื่ เพือ่ ให้
เผ่าพันธุ์นั้นยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งตรงข้ามกับนักทฤษฎี
กลุ่มจิตวิเคราะห์และกลุ่มนักทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม ทีโ่ ต้แย้งเกีย่ วกับพฤติกรรมเอือ้ สังคมของเด็ก
มาจากยีนหรือมีวิวัฒนาการมาจากประวัติศาสตร์
แต่พฤติกรรมดังกล่าวมาจากการได้มีประสบการณ์
กั บ ตั ว แทนของสั ง คมกลุ่ ม ต่ า งๆ ส่ ว นนั ก ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาเห็นด้วยกับแนวความคิด
อันหลังและยังเสริมว่า รูปแบบหรือความถี่ในการ
กระทำ�พฤติกรรมทีเ่ อือ้ สังคมของเด็กนัน้ จะต้องขึน้
อยู่กับทักษะทางความคิดและระดับสติปัญญาด้วย
(Shaffer, 1994 อ้างถึงในวันดี ละอองทิพรส, 2540)
โดยมีทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมเอือ้ สังคม ดังนี้

1. ทฤษฎีจิต–สังคมของ Erikson (Psychological Theory)
Erikson ได้ ตั้ ง ทฤษฎี จิ ต –สั ง คม จากการ
ดัดแปลงทฤษฎีพัฒนาการทางจิตเพศของ Frued
โดยได้ขยายขั้นพัฒนาการจากเดิม 5 ขั้นในทฤษฎี
ของ Frued ออกไปเป็น 8 ขัน้ โดยแต่ละขัน้ จะมีภาวะ
วิกฤติซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามที่อาจเป็นไปได้ใน
2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางบวกและลักษณะทางลบ
ซึ่งภาวะวิกฤตินี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ  หากบุคคล
สามารถผ่านวิกฤติหรือข้อขัดแย้งในแต่ละขั้นได้ ก็
จะทำ�ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และช่วยส่ง
เสริมพัฒนาการในขั้นต่อไปให้ประสบความสำ�เร็จ
ง่ายขึ้น แต่หากไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้หรือ
แก้ไขได้ไม่ดี จะทำ�ให้ได้ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ที่
ก่อให้เกิดบุคลิกภาพทีเ่ ป็นปัญหาและขัดขวางความ
สำ�เร็จของการแก้ไขข้อขัดแย้งในขั้นต่อๆ ไป เว้น
เสี ย แต่ บุ ค คลจะได้ รั บ คำ � แนะนำ �  การช่ ว ยเหลื อ
เป็นพิเศษ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม (ประณต
เค้าฉิม, 2549, 2553) ทั้งนี้ ขั้นพัฒนาการทั้งแปด
ขัน้ มีดงั ต่อไปนี  ้ (Passer & Smith, 2007 ; Santrock,
2009)
ขั้นที่ 1 เป็ น ระยะของการพั ฒ นาความไว้
วางใจกับความไม่ไว้วางใจ (Trust vs mistrust) เริ่ม
ตั้งแต่อายุแรกเกิด – 1 ปี ประสบการณ์ในการสร้าง
ความไว้วางใจให้แก่ทารกในขวบปีแรกมีผลต่อชีวิต
ในระยะยาว หากได้รบั ประสบการณ์ไม่ดี ไม่ตอ่ เนือ่ ง
อาจทำ�ให้เด็กไม่ไว้วางใจผู้คนในอนาคต
ขั้นที่ 2 เป็นระยะของการพัฒนาความเป็น
ตั ว ของตั ว เองกั บ ความละอายและความสงสั ย
(Autonomy vs shame and doubt)  อยู่ในช่วงอายุ
1 – 3 ปี เป็นระยะที่เด็กเริ่มเรียนรู้ทักษะพื้นฐานใน
การดูแลตนเองเบือ้ งต้น หากล้มเหลวอาจทำ�ให้เด็ก
ต้องพึ่งพาผู้อื่น จนเกิดความรู้สึกละอายและสงสัย
ในความสามารถของตนเอง
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ขั้นที่ 3 เป็นระยะของการพัฒนาความคิด
ริเริ่ม กับความรู้สึกผิด (Initiative vs guilt) อยู่ในช่วง
อายุ 3 – 6 ปี เป็นช่วงวัยทีเ่ ด็กกำ�ลังเข้าสูโ่ รงเรียนใน
ระดับอนุบาลและเข้าสูส่ งั คม ได้ท�ำ กิจกรรมต่างๆ ที่
แปลกใหม่ ท้าทาย มีความรับผิดชอบ มีจนิ ตนาการ
หากเด็กถูกขัดขวางอาจทำ�ให้เสียใจและรู้สึกผิดกับ
การกระทำ�นั้น
ขั้นที่ 4 เป็นระยะของการพัฒนาความขยัน
หมั่นเพียร กับการมีปมด้อย (Industry vs inferiority)
อยูใ่ นช่วงอายุ 6 – 12 ปี เด็กจะเริม่ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เรียนรูห้ รือทำ�ความเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ และมีทกั ษะ
ทางความคิดมากขึ้น หากตนขาดทักษะและความ
สามารถในด้านต่างๆ เมื่อเทียบกับผู้อื่น อาจทำ�ให้
เด็กรู้สึกมีปมด้อยในเรื่องนั้นไปตลอดชีวิต
ขั้นที่ 5 เป็ น ระยะของการพั ฒ นาความมี
เอกลักษณ์แห่งตนกับความสับสนในตนเอง (Identity
vs identity confusion อยูใ่ นช่วงอายุ 12 – 20 ปี  เป็น
ขั้นที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง
เริ่มมีบทบาทของความเป็นผู้ใหญ่ หากค้นหาความ
เป็นตัวเองไม่ได้อาจทำ�ให้เกิดความสับสนในบทบาท
ของตนเองในอนาคตได้
ขั้นที่ 6 เป็นระยะของการพัฒนาความผูกพัน
กับการแยกตัว (Intimacy vs isolation) อยู่ในช่วง
อายุ 20 – 40 ปี บุคคลจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมกับผู้อื่น สนิทสนม ผูกพันใกล้ชิด หาก
ขาดความผูกพันทางสังคมหรือล้มเหลวในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทลี่ กึ ซึง้ กับผูอ้ นื่ อาจทำ�ให้เป็นบุคคลที่
แยกตัวจากสังคม
ขั้นที่ 7 เป็ น ระยะของการพั ฒ นาการทำ �
ประโยชน์แก่สงั คมกับความเฉือ่ ยชา (Generativity vs
stagnation) อยู่ในช่วงอายุ 40 – 60 ปี บุคคลจะ
สนใจให้ความช่วยเหลือหรือพัฒนาบุคคลรุ่นต่อ
ไปให้เจริญก้าวหน้าและทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคม

หากบุคคลไม่สามารถพแสดงบทบาทดังกล่าวได้
จะหมกมุ่นอยู่กับตนเอง และใช้ชีวิตอย่างเฉื่อยชา      
ไร้คุณค่า
ขั้นที่ 8 เป็นระยะของการพัฒนาความมัน่ คง
สมบูรณ์กับความสิ้นหวัง (Integrity vs despair) อยู่
ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป บุคคลจะประเมินช่วงชีวิต
ที่ผ่านมาว่ามีความหมาย ประสบความสำ�เร็จมาก
น้อยเพียงใด หรือในทางตรงกันข้ามอาจรูส้ กึ ผิดหวัง
ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตได้
จากพัฒนาการทัง้ แปด ขัน้ ดังกล่าว ขัน้ ทีม่ คี วาม
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอื้อสังคมมากที่สุด คือ ขั้น
ที่ 7 เป็นระยะของการพัฒนาการเกี่ยวกับการทำ�
ประโยชน์ให้แก่สงั คมกับความเฉือ่ ยชา ซึง่ อยูใ่ นช่วง
วัยกลางคนที่เป็นวัยสร้างสรรค์หรือทำ�ประโยชน์ให้
กับสังคมมากขึ้น หากพัฒนาการของบุคคลในขั้นที่
5 และ 6 เป็นไปด้วยดี รู้ว่าตนเองมีเอกลักษณ์เช่น
ใด มีความต้องการอย่างไรในชีวติ ตลอดจนสามารถ
สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้  เมื่อมาถึงขั้นที่ 7
ก็พร้อมทีจ่ ะทำ�ประโยชน์ตา่ งๆ ให้กบั สังคม มีความ
เต็มใจทีจ่ ะมองข้ามตนเองและแสดงความห่วงใยต่อ
ผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวและสังคม รวมทั้ง
รู้จักที่จะอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีต่อไป
แต่ถ้าบุคคลใดไม่พัฒนามาถึงในขั้นนี้จะเกิดความ
รู้สึกท้อถอย  เหนื่อยหน่ายในชีวิต คิดถึงแต่ตนเอง
ไม่สร้างประโยชน์ให้สังคม
จากทฤษฎีจิต – สังคมของ Erikson สรุปได้ว่า
พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะแสดงออก
อย่างเด่นชัดในพัฒนาการช่วงวัยกลางคน ซึ่งเป็น
ผลมาจากพัฒนาการที่ดีในขั้นก่อนหน้าหรือการได้
รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้
หากต้องการพัฒนาบุคคลให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อ
สังคมหรือทำ�ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น จะต้องส่งเสริม
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยให้สมบูรณ์ต่อไป
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2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ�
ของ Skinner (Operant Conditioning Theory)
ทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบการกระทำ� มีแนวคิด
ว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ มากขึ้น หรือลด
ลง จากการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
พฤติ ก รรมกั บ ผลที่ ต ามมา หากแสดงพฤติ ก รรม
แล้วตามมาด้วยผลที่พึงพอใจ บุคคลจะเรียนรู้และ
แสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำ�อีก เช่น ช่วยครูถือของ แล้ว
รับคำ�ชมเชย เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้น
อีก คือเมื่อพบเห็นครูถือของ นักเรียนก็มีแนวโน้ม
ที่จะแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือ เพราะเกิดการ
เรียนรู้ว่า ช่วยถือของแล้วได้คำ�ชมเชย สำ�หรับผลที่
ตามมาหลังแสดงพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ ผลที่ทำ�ให้บุคคลมีความถี่ของพฤติกรรมเพิ่ม
มากขึ้น แสดงว่าผลนั้นเป็นการเสริมแรง แต่ถ้าผล
ที่ตามมาหลังแสดงพฤติกรรมทำ�ให้บุคคลมีความถี่
ของพฤติกรรมลดลง แสดงว่าผลนั้นเป็นการลงโทษ
โดยการเสริมแรงและการลงโทษยังสามารถแบ่งออก
เป็นทางบวก กับทางลบ ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงเฉพาะการ
เสริมแรง ดังนี้ (Passer & Smith, 2007; Santrock,
2009; สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต, 2553; อรรควิช จารึก
จารีตและประณต  เค้าฉิม, 2556)  
1) ก า ร เ ส ริ ม แร ง ท า ง บ ว ก ( P o s i t i v e
Reinforcement) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลแสดง
พฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ แล้วได้
รับสิง่ ทีพ
่ งึ พอใจ ทำ�ให้การแสดงพฤติกรรมมีความถี่
เพิ่มมากขึ้น สามารถอธิบายพฤติกรรมเอื้อสังคม
ได้ว่า หากเด็กช่วยเหลือผู้อื่น แล้วได้รับคำ�ชมจาก
ผูใ้ หญ่ ก็จะมีการช่วยเหลือผูอ้ นื่ มากขึน้ โดยในตอน
แรกเด็กจะแสดงพฤติกรรมเพราะหวังคำ�ชมอีก ซึ่ง
การให้คำ�ชมถือเป็นการพัฒนาความรู้สึกทางบวก
และคุณค่าในตนเองให้กับเด็กด้วย และเมื่อเด็ก
เรียนรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ดี เด็กก็

ยังคงแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ขึ้นอีก โดยปราศจาก
คำ�ชมหรือการคาดหวังผลตอบแทน เพราะทำ�แล้ว
เกิดความสุข ความพึงพอใจ หรือความภูมิใจ ความ
รูส้ กึ เหล่านีเ้ ป็นตัวเสริมแรงจากภายใน (Covert Reinforcer) ทีพ่ ฒ
ั นามาแทนทีต่ วั เสริมแรงจากภายนอก
2) ก า ร เ ส ริ ม แร ง ท า ง ล บ ( N e g a t i v e
Reinforcement) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลแสดง
พฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง แล้ว
สามารถถอดถอนสิ่งที่ไม่พึงพอใจออกไปได้ ทำ�ให้
การแสดงพฤติกรรมมีความถี่เพิ่มมากขึ้น สามารถ
อธิบายพฤติกรรมเอื้อสังคม ได้ว่า บางคนจะรู้สึก
ผิด หรือละอายใจ เมือ่ มีโอกาสช่วยเหลือผูอ้ นื่ แต่ไม่
ได้กระทำ� ดังนัน้ บุคคลประเภทนีจ้ ะแสดงพฤติกรรม
เอื้อสังคม เพื่อถอดถอนความรู้สึกผิด หรือความไม่
สบายใจออกไป เช่น การสละที่นั่งบนรถโดยสารให้
แก่คนชรา การแบ่งปันสิง่ ของให้ผอู้ นื่ การช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานที่ประสบปัญหา ฯลฯ โดยการกระทำ�
เหล่านีไ้ ม่ได้หวังรางวัล แต่กระทำ�เพือ่ ถอดถอนสิง่ ที่
ไม่พึงพอใจในจิตใจตนเองออกไป
3. ทฤษฎีการเรียนรูท
้ างสังคมเชิงการรูค้ ดิ
ของ Bandura (Social Cognitive Theory)
Bandura (1989) เชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคล
ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางสิง่ แวดล้อมเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
ด้วย กล่าวคือสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล ในขณะเดียวกันลักษณะของบุคคล เช่น
กระบวนการรู้คิด ความคาดหวัง ก็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเช่นกัน Bandura ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์กนั แบบสองทิศทาง คือ ต่างมีอทิ ธิพล
ต่อกันและกัน ของสิ่งแวดล้อม (Environment : E)
ลักษณะของบุคคล (Person : P) และพฤติกรรม
(Behavior : B) และเรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้
ว่า การกำ�หนดซึง่ กันและกัน (Reciprocal Determin-
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เช่น ความต้องการ หรือความสนใจ
2) การจดจำ� (Retention) ผู้สังเกตต้องจดจำ�
สิง่ ทีต่ นใส่ใจสังเกตมาให้ได้ เพือ่ การนำ�กลับมาใช้ตอ่
ไป   การจดจำ�นี้อาจอยู่ในแบบคำ�พูด หรือในแบบ
P
รูปภาพ หรือทัง้ สองอย่างก็ได้ โดยการจดจำ�นีข้ นึ้ อยู่
กับความสามารถทางการรู้คิดของแต่ละบุคคลด้วย
3) การกระทำ�พฤติกรรม (Reproduction)
เป็นกระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ซึง่
B
E
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สังเกตมีความ
ภาพที่ 2 การกำ�หนดซึง่ กันและกัน (Reciprocal สามารถในการแสดงพฤติกรรมนัน้ บางครัง้ อาจต้อง
มีการฝึกฝนและได้รับการแนะนำ�บางประการด้วย
Determinism)
4) การจูงใจ (Motivation) ซึ่ง Bandura ได้
จากการกำ�หนดซึ่งกันและกันข้างต้นสรุปได้ว่า
พฤติกรรมจะได้รับผลกระทบจากทั้งสิ่งแวดล้อม แยกความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ (Acquisition)
ที่บุคคลประสบ รวมทั้งจากลักษณะของตัวบุคคล และผลของการกระทำ� (Performance) ออกจากกัน
เอง และในที่สุดตัวแปรบุคคลและสิ่งแวดล้อมจะ อย่างชัดเจน นั่นคือ คนเราเรียนรู้จากการสังเกต
ส่งผลกระทบต่อกันและกัน ตัวอย่างสำ�คัญของการ แต่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมทีเ่ รียนรูจ้ ากตัวแบบนัน้ โดย
แสดงบทบาทร่วมกันของสิ่งแวดล้อม (E) บุคคล (P) ทันที โดยจะแสดงออกก็ตอ่ เมือ่ มีแรงจูงใจบางอย่าง
และพฤติกรรม (B) คือ การเลียนแบบจากตัวแบบ หากบุคคลเชือ่ ว่าการกระทำ�เช่นนัน้ มีประโยชน์กจ็ ะ
(Modeling) ซึ่ง Bandura อธิบายว่า ในสถานการณ์ แสดงพฤติกรรมออกมา
จากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คมเชิ ง การรู้ คิ ด
ทางสังคม พฤติกรรมของมนุษย์สว่ นมากจะเป็นการ
เรี ย นรู้ จ ากการสั ง เกตหรื อ การเลี ย นแบบจากตั ว ของ Bandura สรุปได้ว่า การเกิดพฤติกรรมส่วน
แบบ ทั้งตัวแบบที่มีชีวิตและตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ ใหญ่ของบุคคลเป็นผลมาจากการสังเกต และเลียน
(Bandura,1977, 1986) โดยการเรี ย นรู้ จ ากตั ว แบบจากตัวแบบ  ดังนั้นหากบุคคลได้พบเจอกับตัว
แบบประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ ดังต่อไปนี้   แบบที่มีพฤติกรรมเอื้อสังคม บุคคลก็จะสามารถ
เรี ย นรู้ พ ฤติ ก รรมเหล่ า นี้ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้
(Bandura,1977, 1986, 1989)
1) การใส่ใจ (Attention) สิ่งสำ�คัญแรกสุดที่ จากตัวแบบทั้ง 4 ประการข้างต้น และนำ�ไปสู่การมี
บุคคลไม่อาจเลียนแบบตัวแบบได้ ถ้าขาดความ พฤติกรรมเอื้อสังคมได้
ใส่ใจในตัวแบบ การใส่ใจจะทำ�ให้รบั รูพ
้ ฤติกรรมของ
ตัวแบบได้อย่างแม่นยำ� และเป็นตัวกำ�หนดว่าบุคคล องค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จะสั ง เกตอะไรจากตั ว แบบ โดยตั ว แบบที่ ดึ ง ดู ด
ความสนใจมักเป็นตัวแบบทีม่ ลี กั ษณะเด่นชัดหรือมี พบว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคมส่วน
คุณลักษณะที่ดึงดูดอื่นๆ นอกจากนี้ ความใส่ใจยัง ใหญ่จะกล่าวถึงลักษณะหรือรูปแบบของพฤติกรรม
ขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะทางจิตใจของแต่ละบุคคลด้วย เอื้อสังคมว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมเอื้อสังคมจะต้อง
ism) นั่นคือ ปัจจัยแต่ละอย่างในสามประการนี้ต่าง
มีอิทธิพลต่อปัจจัยอีกสองประการที่เหลือ ดังแสดง
ในภาพที่ 2
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มีลักษณะหรือรูปแบบของการกระทำ�เป็นอย่างไร
และนำ�ลักษณะเหล่านั้นมาสร้างเป็นเครื่องมือวัด
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคม
ทั้งนี้ องค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคมที่ถูก
นำ�ไปใช้ในงานวิจัยกันอย่างแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
การช่วยเหลือ (Helping) การแบ่งปัน (Sharing) และ
การปลอบโยน (Comforting) โดย Eisenberg และ
คณะ (1979) ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมในช่วงวัยเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1979 – 1995 และแบ่งรูปแบบหรือองค์
ประกอบของพฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ สั ง คมไว้ 3 องค์
ประกอบ ดังนี้
1. การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง ความ
พยายามที่จะแบ่งเบาหรือบรรเทาความต้องการ
ของผู้อื่น โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การช่วยเหลือให้ผู้อื่นบรรลุถึงเป้าหมาย การให้
ข้อมูลหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนกับผู้อื่น
2. การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การยอม
สละหรือให้ยมื สิง่ ของทีเ่ ป็นของตนเอง หรือสิง่ ทีเ่ คย
ครอบครองอยู่ให้กับผู้อื่น
3. การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง ความ
พยายามที่ จ ะบรรเทาหรื อ ผ่ อ นคลายความทุ ก ข์
ของผู้อื่น โดยใช้คำ�พูดหรือการกระทำ�เพื่อให้ผู้อื่น
คลายความกังวลหรือความไม่สบายใจ (Eisenberg
and Neal, 1979)  
การประยุกต์ความรูค้ วามเข้าใจในพฤติกรรมเอือ้
สังคมกับการศึกษา
พฤติ ก รรมเอื้ อ สั ง คมเป็ น พฤติ ก รรมในเชิ ง
จริยธรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการกระทำ�ในเชิงบวกต่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม และยังมีส่วนช่วย
สร้ า งความสมานฉั น ท์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ดั ง นั้ น

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ความรูค้ วามเข้าใจของ
พฤติกรรมเอื้อสังคมกับการศึกษาสามารถทำ�ได้ 3
แนวทาง ดังนี้
1. การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการ
บริหารจัดการศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการศึกษาระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน
ประชาชน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมให้ขอ้ เสนอ
แนะในการกำ�หนดทิศทาง นโยบาย พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และเพิม่ แหล่งเรียนรู้
ทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมเอือ้ สังคมให้
มากขึ้น
2. สถานศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
นำ�หัวข้อหรือเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเอื้อสังคม
บรรจุ ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ
มหาวิทยาลัย พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตระหนักถึงความ
สำ�คัญและประโยชน์ของการมีพฤติกรรมเอื้อสังคม
โดยอาจจัดในรูปแบบทีห่ ลากหลาย อาทิ การเรียนรู้
ผ่านทาง E–book การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความ
รู้ การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เป็นต้น นอกจากนี้สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
ระดับชั้น อาทิ ในรูปแบบของ Application Game
เว็บไซต์ของสถานศึกษา สื่อโฆษณาทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งความรู้ได้หลากหลายช่องทาง
3. บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลสำ�คัญที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเอือ้
สังคมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ดังนั้นครูอาจารย์ควร
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จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อาทิ การ
ช่วยเหลือ การแบ่งปัน การปลอบโยน ฯลฯ เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีตัวแบบที่ดีในการนำ�ไปปฏิบัติตนทั้งใน
ชีวติ ด้านการเรียนและส่วนตัว นอกจากนีค้ รูอาจารย์
อาจสอดแทรกกิจกรรมที่เอื้อต่อสังคมระหว่างการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ บทบาทสมมติ
สถานการณ์จำ�ลอง โครงการบูรณาการทั้งในและ
นอกสถานที่ ฯลฯ และอาจใช้วิธีการเสริมแรงเมื่อผู้
เรียนมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคม อาทิ การกล่าวคำ�
ชมเชย การให้แต้มหรือคะแนน การให้เกียรติบัตร
ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
ดีต่อไป
อนึ่ง แนวทางดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องที่แปลก
ใหม่ ม ากนั ก แต่ ห ากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นให้
ความสำ�คัญ และสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างต่อ
เนื่อง จะก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมโดยรวม เนื่องจาก
การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมเอื้ อ สั ง คมจะทำ � ให้ สั ง คม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความเสมอภาค สอดคล้องกับหลักการ
สำ�คัญส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยึด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุง่ สร้างคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำ�หรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีวนิ ยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกั ษะ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วง
วัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และ
อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่าง
เหมาะสม

อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
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การสะท้อนคิดด้วยตนเองของครู
ความหมาย
การสะท้อนคิดด้วยตนเองของครู (teacher’s
self reflection) หมายถึง กระบวนการที่ครูสังเกต
คิดทบทวน วิเคราะห์ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ความ
รู้สึก ความคิด และการสอนของตนเองเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
เพื่อตอบคำ�ถามแก่ตนเองว่าการวางแผนการสอน
กระบวนการสอนและผลลัพธ์ที่ได้จากการสอนเป็น
อย่างไร มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนหรือ
ไม่ อย่างไร อันจะนำ�ไปสูก่ ารหาเหตุผลและแนวทาง
ให้ตนเองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
ความเป็นมา
การสะท้ อ นคิ ด หรื อ คิ ด สะท้ อ นด้ ว ยตนเอง
ของครู มีที่มาจากการที่จอห์น ดุย ได้กล่าวว่าการ
สะท้อนคิด (reflection) เป็นการใช้หลักการคิดเมื่อ
ครูรู้สึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนเกิดความสงสัยและ
การพยายามหาคำ�ตอบเพือ่ แก้ปญ
ั หาหรืออุปสรรค
ที่กำ�ลังเผชิญอยู่ การคิดในลักษณะนี้ เรียกว่า การ
คิดเชิงสะท้อน (reflective thinking) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
ครูตั้งใจใช้ความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ (Dewey,
1933 อ้างถึงใน van Manen, 1995:1)
1. เกิดความสงสัย เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่
รู้สึกว่าอาจมีปัญหาและต้องการหาคำ�ตอบด้วยตัว
เอง
2. พยายามทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์
และวิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสถานการณ์ยัง
เป็นเช่นนั้น
3. ทบทวนปัญหาและสภาพแวดล้อมอย่าง
ละเอียด

4. ตัง้ สมมุตฐิ านและหาคำ�ตอบว่ามีทางเลือก
ใดบ้างที่สามารถทำ�ได้
5. ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด โดย
อาจเป็นเพียงวางแผนว่าจะทำ�อย่างไร หรืออาจ
ดำ�เนินการทันที
แนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนคิดของครู
ในขณะที่ แ นวคิ ด ของจอห์ น ดุ ย ได้ รั บ การ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง และนักการศึกษาพยายาม
นำ � แนวคิ ด ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมนั้ น
แวน มาเน็น (van Manen, 1977) ได้ขยายความ
ว่าการสะท้อนคิดมี 3 ลักษณะที่มีระดับแตกต่างกัน
3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับปฏิบัติการ (technical) ที่จำ�กัดการ
สะท้อนคิดเพียงการสอนและหลักสูตร ไม่มีการ
คำ�นึงถึงบริบททางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน
2. ระดับจริงจัง (deliberative) ที่เพิ่มเติมการ
ให้ความสำ�คัญกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนโดยตรง เช่น สภาพของโรงเรียน ชุมชน
ที่อาจส่งผลต่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
3. ระดับวิพากษ์ (critical) ทีเ่ น้นการวิเคราะห์
มิติของสังคม เช่น อิทธิพลเชิงสังคม วัฒนธรรม ค่า
นิยม ความยุติธรรม และอัตลักษณ์ที่ฝังรากลึกอยู่
ในองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบส่วน
ต่างๆ ของการจัดการศึกษา
ต่อมา ฌอน (Schon, 1983 ; 1987) นักการ
ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ จ ากการเป็ น สถาปนิ ก
อธิบายว่า การสะท้อนคิดเกี่ยวกับการสอนของครู
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่างกัน รวมทั้งมี
จุดเน้นที่ต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
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1. การสะท้อนคิดระหว่างสอน (reflection in
action) โดยครูวิเคราะห์สถานการณ์และการสอน
ของตนในระหว่างที่กระบวนการเรียนการสอนยัง
ดำ�เนินอยู่ เช่นระหว่างการสอนบทเรียนใดบทเรียน
หนึ่ง การสอนที่ยังไม่จบหน่วยการเรียน หรือยังไม่
สิ้นสุดภาคเรียน เพื่อไตร่ตรองข้อดี ข้อควรแก้ไข สิ่ง
ที่ควรเพิ่มเติม และดำ�เนินการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
บุคลิกภาพ หรือ องค์ประกอบย่อยของการสอนที่
จะช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ก่อน
กระบวนการเรียนการสอนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
2. การสะท้ อ นคิ ด ย้ อ นสิ่ ง ที่ ก ระทำ � แล้ ว
(reflection on action) เป็นการสะท้อนคิดหลังเสร็จ
สิน้ การเรียนการสอนแล้ว เช่น เมือ่ จบภาคการศึกษา
หรือสิน้ สุดการสอนรายวิชานัน้ ๆ หรือจบหน่วยการ
เรียน หรือ จบหลักสูตร เป็นต้น และยังไม่มกี ารสอน
ต่อเนือ่ งทันที การสะท้อนคิดลักษณะนีเ้ น้นการมอง
ย้อนกลับไปพิจารณาการสอนของตน พร้อมๆ กับ
ใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์ของการสอน
ซึ่งการมองย้อนเช่นนี้จะเป็นประโยชน์สำ�หรับการ
ปรับปรุงการสอนในโอกาสต่อไป เพราะครูจะได้คำ�
ตอบให้ตนเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเหมาะสม หรือไม่
เพราะเหตุใด และควรเป็นเช่นไร
ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสะท้ อ น
คิดด้วยตนเองของครูแต่ละบุคคล ได้แสดงให้เห็น
ว่าการสะท้อนคิดที่แตกต่างกัน เกิดจากลักษณะ
การคิดที่แตกต่างกัน 4 ลักษณะ ได้แก่ (Danielson,
1992; 2008)
1. การคิดเชิงเทคนิค (technical thinking)
ครูใช้ความรู้ของตนเองที่เรียนมา หรือสิ่งที่เรียนรู้
จากผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นหลักในการคิดใคร่ครวญหรือใช้
เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบการสอนของตน และ
เมือ่ พบว่าการสอนของตนสอดคล้องกับความรูท้ ไี่ ด้
รับมา ก็จะสรุปว่าถูกต้อง เหมาะสม

2. การคิดเจาะจงตามสถานการณ์ (situational
thinking) ครูตีกรอบความคิดที่จะพิจารณาเฉพาะ
สถานการณ์ ณ ขณะนัน้ ว่าเป็นเช่นไร ควรแก้ปญ
ั หา
อย่างไร ทำ�ให้ขาดการวิเคราะห์เหตุการณ์ก่อนหน้า
นั้น หรือที่มาของปัญหาอย่างรอบคอบ
3. การคิดอย่างจงใจรอบด้าน (deliberate
thinking) ครูใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ไม่ยึดติดเพียงการใช้ความรู้และประสบการณ์ของ
ตนเป็นหลัก แต่จะไตร่ตรองรอบด้านอย่างละเอียด
เพื่อให้เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์นั้นๆ อย่าง
กระจ่างแจ้ง จึงต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลรอบ
ด้านมาประกอบ เช่น ความคิดเห็นของเพื่อนร่วม
งาน นักเรียน และบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ป้องกัน
มิให้เร่งรีบตัดสินใจ ทั้งนี้ ครูอาจต้องใช้ข้อมูลหรือ
หลักฐานทีจ่ �ำ เป็นประกอบการคิดและตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล
4. การคิดเชิงวิภาษ (dialectical thinking)
การคิดไตร่ตรองที่เพิ่มมิติการเสนอความคิดที่ขัด
แย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อท้าทายความคิดและความ
เชื่อของตนเอง เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่าง
รอบคอบรวมทั้งการใช้เหตุผลหักล้างความคิดของ
ตนเอง ซึ่งทำ�ให้ได้คำ�ตอบที่จะนำ�ไปสู่การปรับปรุง
การสอน
ความสำ�คัญของการสะท้อนคิดด้วยตนเองของ
ครู
เมื่ออาชีพครูได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพ
และมีการเรียกร้องให้การผลิตและพัฒนาครูมุ่งไป
ที่มาตรฐานของการเป็นครูมืออาชีพ (professional
teacher) ชัลแมน (Shulman, 1987) จึงย้ำ�ว่าการ
สะท้ อ นคิ ด ของครู เ ปรี ย บเสมื อ นการเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ของครูมืออาชีพ
หลังจากที่แนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนคิดด้วย
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ตนเองของครู เริ่ ม เป็ น หั ว ข้ อ สำ� คั ญ ในแวดวงการ
ศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บรรจุการสะท้อนคิด
ของครูไว้ในพันธกิจของหลักสูตรศึกษาศาสตร์ จาก
นั้นมีงานวิจัยและบทความทางวิชาการจำ�นวนมาก
ที่นำ�เสนอการนำ�แนวคิดของการสะท้อนคิดของครู
ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ในหลาย
ประเทศ
นับตั้งแต่หลักการและคำ�อธิบายเกี่ยวกับการ
คิดและการสะท้อนคิดได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วน
สำ�คัญในวิชาชีพครู การวิจัยหลายเรื่องได้เสนอผล
ที่ได้รับจากการนำ�แนวคิดการสะท้อนคิดไปใช้ใน
เชิงปฏิบัติ เช่นการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการ
คิดของครูในบริบทต่างๆ การทดลองใช้การสะท้อน
คิดเพือ่ ให้ครูปรับปรุงพฤติกรรมการสอน การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้การสะท้อนคิดเป็นกรอบแนวคิด
และการใช้การสะท้อนคิดกับการพัฒนาวิชาชีพหรือ
การเรียนรู้ของครู เป็นต้น
การสะท้อนคิดด้วยตนเองนับว่าเป็นประโยชน์
ต่อผู้สอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ช่วยให้ครูเข้าใจและเข้าถึงปัญหาการเรียนการสอน
ได้ทบทวนหลักการสอนในเชิงปฏิบตั คิ วบคูก่ บั ความ
รูด้ า้ นเนือ้ หาของสาระวิชาทีส่ อน รวมทัง้ ได้แนวทาง
สำ�หรับการสอนในครั้งต่อไป (Osipova et al, 2011)
การนำ�ไปใช้
การสะท้อนคิดที่เกี่ยวข้องกับครูมากที่สุด
คือการสะท้อนคิดด้วยตนเอง หรือกล่าวได้ว่าการ
สะท้อนคิดด้วยตนเองเป็นกระบวนการช่วยเหลือ
และพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ เพราะครูทปี่ ฏิบตั หิ น้า
ที่และนำ�การสะท้อนคิดด้วยตนเองไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการสอน จะมิได้คำ �นึงถึงการสอนเพียง
อย่างเดียว ทว่าจะไตร่ตรองเสมอว่าจะสอนอะไร
อย่างไร และผลที่ได้เป็นอย่างไร เพราะอะไร ตลอด

จนเลือกใช้รูปแบบการคิดและการตัดสินใจอย่าง
เหมาะสม ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่าการ
ประเมิ น ตนเองในรู ป แบบปกติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง
การสะท้ อ นคิ ด ด้ ว ยตนเองของครู สามารถ
กระทำ�ได้หลายรูปแบบ และเครื่องมือที่สำ�คัญที่สุด
คือการตัง้ คำ�ถามทีท่ า้ ทายทีต่ อ้ งอาศัยการวิเคราะห์
วิจารณ์ตนเอง ก่อนได้คำ�ตอบ ซึ่งคำ�ถามประเภทนี้
อาจครอบคลุม 3 ระยะ ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการสอน
ระหว่างการสอน หลังสิ้นสุดการสอน (Richards &
Lockhart, 2005) ดังนี้
การสะท้อนคิดด้วยตนเองในขัน้ เตรียมการสอน:
• จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการสอน
บทเรียนนี้คืออะไร เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
• บทเรียนนี้มีคุณค่าอย่างไรต่อผู้เรียน
• การจัดการเรียนการสอนใช้รปู แบบใดบ้าง
• รูปแบบการสอนแบบใดน่าจะเหมาะสม
ที่สุด เพราะอะไร
• กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นเช่นไร
เพราะเหตุใด
• ผู้ เรี ย น มี ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น อ ะ ไร บ้ า ง
สอดคล้องหรือเพียงพอต่อการเรียนบทเรียนนี้มาก
น้อยเพียงไร
• ความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ของผู้
สอนสำ�หรับบทเรียนนี้ เป็นเช่นไร เพียงพอหรือไม่
อย่างไร
• หลังจากตอบคำ�ถามทั้งหมดข้างต้นแล้ว
ต้องปรับแผนการสอนในประเด็นใดบ้าง อย่างไร
เพราะเหตุใด
การสะท้อนคิดด้วยตนเองในขัน้ ระหว่างการสอน
• ผู้เรียนร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการ

35
สอนมากน้อยเพียงใด ควรปรับอะไรอย่างเร่งด่วน
เพือ่ ให้บทเรียนดำ�เนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ปั ญ หาของผู้ ส อนที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนคืออะไร
• สือ่ การสอนเหมาะสมและสามารถช่วยให้
ผู้เรียนสนใจหรือไม่
• การจัดสรรเวลาสำ�หรับแต่ละกิจกรรมควร
ปรับหรือไม่ อย่างไร
การสะท้อนคิดด้วยตนเองหลังสิ้นสุดการสอน
• การเรียนการสอนทีเ่ สร็จสิน้ ลง เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร
• ส่ ว นใดของบทเรี ย นและการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ ใช้หลักฐานอะไรอ้างอิงคำ�ตอบนี้
• ปั จ จั ย อ ะ ไร บ้ า ง ที่ ทำ � ใ ห้ บ ท เรี ย น มี
ประสิทธิภาพ
• ส่วนใดของบทเรียนที่ควรปรับปรุงแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง
• ปั จ จั ย อะไรบ้ า งที่ ส่ ง ผลให้ ต้ อ งมี ค วาม
จำ�เป็นต้องแก้ไข
• สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการสอนบทเรียนทีจ่ บไป
แล้วคืออะไรบ้าง และจะส่งผลต่อการสอนในโอกาส
ต่อไปอย่างไร
จะเห็นได้ว่าคำ �ถามเป็นเครื่องมือและกลไก
สำ�คัญของการสะท้อนคิดด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังสามารถใช้เทคโนโลยี เช่นการใช้วิดีโอเป็นเครื่อง
มื อ เก็ บ ข้ อ มู ล ประกอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ห ลั ก ฐานหรื อ
ข้อมูลสำ�หรับตอบคำ�ถาม 4 ประเด็น หรือที่เรียก
ว่าเป็นการใช้กรอบความคิด 4 มิติ (four-dimension
framework) (Kong, Shroff, & Hung, 2009) ได้แก่
ภาพรวมของการนำ�แผนการสอนและการประเมิน
ผลมาใช้จริงในชั้นเรียน การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
ทัง้ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน และระหว่างผูเ้ รียนด้วย

กันเอง พฤติกรรมผู้เรียนและการจัดการชั้นเรียน
ตลอดจน ความรู้และทักษะของผู้เรียนที่แสดงออก
ระหว่างการสอน เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม การสะท้ อ นคิ ด ด้ ว ยตนเอง
อาจไม่ ไ ด้ ผ ลดี ห ากครู ไ ม่ ศ รั ท ธาและไม่ จ ริ ง จั ง กั บ
การคิ ด ที่ ต้ อ งอาศั ย การวิ เ คราะห์ ไ ตร่ ต รองเพื่ อ
วิจารณ์ตนเอง เพราะจุดมุ่งหมายของการสะท้อน
คิดคือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา ดังนั้น
การสะท้อนคิดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จำ�
ต้องเกิดจากการที่ครูมีพื้นฐานการคิดอย่างอิสระ
ด้วยตนเอง (autonomous teacher) เชื่อว่าตนเอง
มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้ พร้อมที่จะ
มอง ตีความ และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ ตระหนักในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง (Colton & Sparks-Langer, 1993)
สรุปได้ว่า การสะท้อนคิดด้วยตนเองของครูมี
ที่มาจากการจุดประกายความคิดของจอห์น ดุย ที่
เห็นความสำ�คัญของการคิดอย่างใคร่ครวญ ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ครูควรมีเพื่อการพัฒนาการสอนและ
วิชาชีพของตนเอง อย่างไรก็ตาม การสะท้อนคิดมี
ความละเอียดและลึกซึง้ ต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ความตัง้ ใจ
และทักษะด้านการคิด ทัง้ นีก้ ารสะท้อนคิดช่วยให้ครู
ทบทวนการสอนของตนเองโดยการใช้คำ�ถามเพื่อ
นำ�คำ�ตอบไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
อัญชลี จันทร์เสม
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การรู้ดิจิทัล
ความหมาย
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง ความ
สามารถทัง้ การตระหนักรูแ้ ละมีทกั ษะทางเทคนิคใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และสือ่
ดิจิทัลต่างๆ เพื่อค้นหา ประเมิน สร้าง และสื่อสาร
สารสนเทศตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพและมีจริยธรรม
ความเป็นมา
ก า ร รู้ ดิ จิ ทั ล พั ฒ น า ม า จ า ก ทั ก ษ ะ
ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ในทศวรรษที่ 70 มี ก าร
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย จึ ง ใช้ คำ � เรี ย ก
สมรรถนะของบุคคลในยุคนัน้ ว่า “การรูค้ อมพิวเตอร์
(Computer literacy)” (Leahy & Dolan, 2014,
p.211) ต่อมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ พั ฒ นาก้ า วหน้ า มี ก ารสร้ า งและแพร่ ก ระจาย
ข้ อ มู ล ข่ า วสารจำ � นวนมหาศาลอย่ า งกว้ า งขวาง
และรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดย
เฉพาะอินเทอร์เน็ต จึงเกิดคำ�เรียกทักษะในยุคนี้
อย่างหลากหลาย เช่น การรู้ไอที (ICT literacy)
การรู้เทคโนโลยี (Technological literacy) การรู้
อินเทอร์เน็ต (Internet literacy) การรูไ้ ซเบอร์ (Cyber
literacy) เป็นต้น ในปัจจุบันกล่าวกันว่าเป็น ยุค
ดิจทิ ลั ทีข่ อ้ มูลข่าวสารเป็นรูปแบบดิจทิ ลั แพร่หลาย
มากกว่าสิ่งพิมพ์ การติดต่อสื่อสาร การทำ�กิจกรรม
และธุรกรรมต่าง ๆ ล้วนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทบทั้งหมด การสร้างและ
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารดิจิทัลสามารถกระทำ �
ได้โดยง่ายและรวดเร็ว ทำ�ให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน
ดี แ ละด้ า นลบในวงกว้ า งต่ อ บุ ค คลและสั ง คม จึ ง

มีความตระหนักถึงการเข้าถึงและการใช้สื่อดิจิทัล
ที่นอกเหนือจากการมีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์
และไอซีที พอล กิลสเตอร์ (Gilster, 1997) เป็น
บุคคลแรกที่กล่าวถึงคำ�ว่า การรู้ดิจิทัล ในหนังสือ
ชื่อ Digital literacy ที่นำ�เสนอพัฒนาการสื่อและ
สารสนเทศ  สู่ยุคเทคโนโลยีเว็บ บุคคลจำ�เป็นต้อง
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองให้ มี ทั ก ษะการรู้ ดิ จิ ทั ล
อย่างสร้างสรรค์   เพื่อให้สามารถดำ�รงอยู่ในสังคม
ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
การรู้ ดิ จิ ทั ล แพร่ ห ลายในระดั บ ชาติ แ ละ
สากล เนื่องจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล
กลายเป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานในชี วิ ต ประจำ � วั น
ของประชาชน ซึ่งประชาชนจำ �เป็นต้องมีทักษะ
ทางความรู้ อารมณ์ และสังคมในการใช้เนื้อหา
เครื่องมือ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ความคิด
เชิงวิเคราะห์และเชิงจริยธรรมเพื่อสร้างศักยภาพ
ของบุ ค คลในการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการส่งเสริมและพัฒนา
บุ ค คลให้ เ ป็ น ผู้ รู้ ดิ จิ ทั ล เช่ น กลุ่ ม สหภาพยุ โรป
(EU) กำ�หนดให้สมรรถนะด้านดิจิทัล เป็นหนึ่งใน
8 สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาคม
(Commission of the European Communities,
2005) สมาคมวิชาชีพสังคมสารสนเทศยุโรป (The
Council of European Professional Informatics
Societies : CEPIS) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม
และออกใบอนุญาตสากลด้านการทำ�งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (International Computer Driving
License : ICDL) กำ�หนดการฝึกอบรมเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับทักษะแบบเท่าเทียม (Equal skills) เป็น
ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบตั้ ง โต๊ ะ สำ � หรั บ
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ผู้เริ่มต้นและทักษะพลเมืองดิจิทลั (e – Citizen) เป็น
ทักษะระดับก้าวหน้า ประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน
การสืบค้นสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมในสังคม
ออนไลน์ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2008
สภาการรู้ดิจิทัลทั่วโลก (Global Digital Literacy  
Council : GDLC)   ได้กำ�หนดให้มีหลักสูตรการรู้
ดิ จิ ทั ล สำ � หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการใบประกาศรั บ รอง ซึ่ ง
เนือ้ หาหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ คอมพิวเตอร์พนื้
ฐาน (Computer fundamentals) โปรแกรมประยุกต์
สำ � คั ญ (Key applications) และการอยู่ ใ นโลก
ออนไลน์ (Living online) ประเทศออสเตรเลียมีการ
รณรงค์และสร้างมาตรฐานการรู้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะนี้แก่เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาทุกระดับ (Australian Communications
and Media Authority, 2009, pp. 4 – 8) เหล่านี้
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ไมโครซอฟต์ (Microsoft
Company, 2015) ผูน้ ำ�ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการรู้ดิจิทัลที่กว้าง

ขวางกว่าการรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์และการสือ่ สารแบบ
เดิม จึงกำ�หนดสมรรถนะด้านการรู้ดิจิทัล และเปิด
หลักสูตรออนไลน์สำ�หรับพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
(Microsoft Digital Literacy) มีการมอบใบประกาศ
รับรองผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรดังกล่าว จนปัจจุบัน
การรู้ดิจิทัลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในทักษะจำ�เป็นของ
ศตวรรษที่ 21) (Greenstein, 2012, p. 9; Leahy &
Dolan, 2014, p. 210) เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของยุคนีป้ ระกอบด้วยข้อมูล
ดิ จิ ทั ล กิ จ กรรมและธุ ร กรรมทั้ ง หลายต้ อ งพึ่ ง พา
เทคโนโลยีดิจิทัล
องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล
การเป็ น บุ ค คลรู้ ดิ จิ ทั ล (Digitally literate
person) นัน้ มีผเู้ ชีย่ วชาญและองค์กรต่าง ๆ กำ�หนด
คุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของการรู้ดิจิทัลที่
หลากหลาย ดังตาราง 1
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ตาราง 1 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และองค์กรต่าง ๆ
ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัย / องค์กร

Eshet - Alkali & Amichai – Hamburger
(2004, pp. 421 – 422)

องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล
1.
2.
3.
4.

ทักษะการรู้เกี่ยวกับภาพ (Photo – visual literacy skill)
ทักษะการรู้เกี่ยวกับการผลิตซ้ำ�  (Reproduction literacy skill)
ทักษะการแตกแขนงความรู้ (Branching literacy skill)
การรู้จิตสังคม (Socio – emotional literacy) (2004, pp.
421 – 422)

1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and innovation)
2. การสื่ อ สารและการทำ � งานร่ ว มกั น (Communication and
collaboration)
3. การวิจัยและความสามารถด้านสารสนเทศ (Research and
information fluency)
The International Society for Technology in 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
Education  (2007)
(Critical thinking, problem solving, and decision making)
5. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship)
6. แนวคิ ด และการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี (Technology
operations and concepts)

Bawden (2008, pp. 28 – 30)

1. สิ่งสนับสนุน (Underpinnings) ได้แก่ การรู้คอมพิวเตอร์และ
การรู้ไอซีที
2. ความรู้พื้นฐาน (Background knowledge)
ได้แก่ โลกของสารสนเทศ และธรรมชาติของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. ความสามารถในส่วนกลาง (Central competencies)
ได้แก่ การอ่านและเข้าใจสารสนเทศทัั้งดิจิทัลและไม่ใช่ดิจิทัล
การสร้างและสื่อสารสารสนเทศดิจิทัล การประเมินสารสนเทศ
การหลอมรวมความรู้ การรู้สารสนเทศ และการรู้สื่อ
4. ทัศนคติและการรับรู้ (Attitude and perspectives)
ได้แก่ การเรียนรู้ได้อย่างอิสระ
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ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัย / องค์กร

California Emerging Technology Fund
(2008, p. 3)

Calvani, Fini & Ranieri (2009, pp. 161,
165 - 168)

องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เข้าถึง (Access)
จัดการ (Manage)
บูรณาการ (Integrate)
ประเมิน (Evaluate)
สร้างสรรค์ (Create)
สื่อสาร (Communicate)

1. มิติด้านเทคโนโลยี (Technological dimension)
1.1 การตระหนั ก รู้ ปั ญ หาทางเทคโนโลยี (Recognizing
technological troubles)
1.2 การระบุปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ (Identifying interfaces)
1.3 การเลื อ กเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด กั บ สถานการณ์
(Selecting the most suitable technological solution)
1.4 การใช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวดำ�เนินการตรรกะ (Dealing with
logical operations)
1.5 การสร้างแผนภูมิกระบวนการ (Charting out processes)
1.6 การแยกแยะระหว่างความเป็นจริงกลางโลกเสมือน (distinguishing reality from the virtual world)
2. มิติด้านพุทธิพิสัย (Cognitive dimension)
2.1 การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อความ (Dealing with text)
2.2 การจัดการข้อมูล (Organizing data)
2.3 การเลือกและการตีความกราฟ (Selecting and interpreting
graphs)
2.4 การประเมินสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการ (Evaluating relevant information)
2.5 การประเมินสารสนเทศทีน่ า่ เชือ่ ถือ (Evaluating information
reliability)
3. มิติด้านจริยธรรม (Ethical dimension)
3.1 การปกป้องตนเอง (Safeguarding oneself)
3.2 ความเคารพกันและกันบนอินเทอร์เน็ต (Respecting on
the net)
3.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและ
เทคโนโลยี (Understanding social and technological
inequality)
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Van Deursen & Van Dijk  (2009, p. 334)

Cartelli (2010)

องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล
1.
2.
3.
4.

ทักษะการปฏิบัติงาน (Operational skills)
ทักษะตามรูปแบบ (Formal skills)
ทักษะสารสนเทศ (Information skills)
ทักษะด้านกลยุทธ์ (Strategic skills)

1. มิติด้านพุทธิพิสัย (Cognitive)
2. มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social – relational)
3. มิตดิ ้านจิตพิสัย (Affective)

1. การใช้ (Use) คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
2. ความเข้าใจ (Understand) เนื้อหา บริบท และประเมินสื่อดิจิทัล
Canada Media Awareness Network (2010,
โดยมี ค วามตระหนั ก และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
pp. 4 – 5)
ปัญญา
3. การสร้ า งสรรค์ (Create) เนื้ อ หาและสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

UNESCO (Karpati, 2011, pp. 4 – 5)

Ferrari (2012, pp. 43 – 44)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

การเข้าถึงสารสนเทศ (Accessing information)
การจัดการสารสนเทศ (Information management)
การประเมินสารสนเทศ (Information evaluation)
การบูรณาการ (Integration)
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Creation of new knowledge)
การสื่อสาร (Communication)

การจัดการสารสนเทศ (Information management)
ความร่วมมือ (Collaboration)
การสื่อสารและแบ่งปัน (Communication and sharing)
การสร้ า งเนื้ อ หาและองค์ ค วามรู้ (Create content and
knowledge)
5. จริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethics and responsibility)
6. การประเมินและแก้ปญ
ั หา (Evaluation and problem – solving)
7. การปฏิบัติทางเทคนิค (Technical operation)
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American Library Association (2013)

Stepić (2013)

องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล
1. การมีทักษะที่หลากหลาย (Processes the variety of skills)
2. ความสามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ (Is able to use diverse technologies appropriately and effectively)
3. ความเข้าใจความสัมพันธ์ (Understands the relationship)
ระหว่างเทคโนโลยี การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ความเป็นส่วนตัว และ
สารสนเทศ
4. การใช้ทักษะต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Uses these
skills and the appropriate technology) ในการสื่อสารและร่วม
มือต่องานสาธารณะ
5. การใช้ทักษะต่าง ๆ ที่มี (Uses these skills) ในการมีส่วนร่วม
ต่อชุมชน
1. พุทธิพิสัย (Cognitive skill)
2. ทักษะพิสัย (Motor skill)
3. ทักษะทางสังคม (Social skill)
4. ทักษะทางอารมณ์ (Emotional skill)

การรู้ดิจิทัลสำ�หรับประเทศไทย
การรู้ดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับประเทศไทย
ปัจจุบนั มีวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
กำ�หนดองค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล ดังนี้
สำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2553, น. 2 – 4) ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ
กำ�หนดคุณสมบัติของการรู้ดิจิทัล 3 มิติ ดังนี้
1. ใช้ (Use) แสดงถึ ง ความคล่ อ งแคล่ ว
ทางเทคนิ ค ที่ จำ � เป็ น ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์เน็ต

2. เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่
จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องและประเมินสื่อดิจิทัล
3. สร้างสรรค์ (Create) ความสามารถใน
การสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีย้ งั ได้ก�ำ หนดองค์ประกอบของทักษะ
การรู้ดิจิทัล 4 ทักษะ ได้แก่
1. ทักษะด้านการทำ�งานของเทคโนโลยี
หมายถึง การรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความ
สามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทัล
3. ทักษะการทำ�งานร่วมกัน หมายถึง การ

44
รู้วิธีการกระทำ�อย่างสมเหตุสมผล ออนไลน์อย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม
4. ทักษะการตระหนักรูท
้ างสังคม หมายถึง
การเข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีดว้ ยวิธใี ด กับใคร เมือ่ ใด
สุกานดา จงเสริมตระกูล (2556, น. 26 – 27)
วิเคราะห์การรู้ดิจิทัล ได้ 7 องค์ประกอบ  ได้แก่
1. กำ � หนดปั ญ หา (Define) หมายถึ ง
การเข้าใจและกำ�หนดขอบเขตของสารสนเทศทีเ่ ป็น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า ใ น ก า ร ค้ น ห า ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน
2. เ ข้ า ถึ ง ( A c c e s s ) ห ม า ย ถึ ง
การรู้วิธีการเข้าถึงและวิธีการรวบรวมสารสนเทศ
โดยค้นหา และรวบรวมจากแหล่งสารสนเทศดิจิทัล
เช่น เว็บไซต์ ฐานข้อมูล กลุ่มสนทนา อีเมล เป็นต้น
3. ป ร ะ เ มิ น ( E v a l u a t e ) ห ม า ย ถึ ง
การตัดสินคุณภาพ ความเกี่ยวข้อง ประโยชน์และ
ประสิทธิภาพของสารสนเทศ โดยพิจารณาด้าน
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ความเหมาะสม และ
ความเพียงพอของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ได้สอดคล้องกับความต้องการ
4. จัดการ (Manage) หมายถึง การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อให้สะดวกต่อการนำ�ไปใช้ภายหลัง
โดยการจั ด จำ � แนกหมวดหมู่ ต ามความเกี่ ย วข้ อ ง
สัมพันธ์กันของสารสนเทศ
5. บู ร ณาการ (Integrate) หมายถึ ง
การตีความและแสดงสารสนเทศต่าง ๆ   โดยใช้
เครือ่ งมือดิจทิ ลั ในการสังเคราะห์ สรุปความ เปรียบ
เทียบ หรือบอกความแตกต่างของสารสนเทศที่มา
จากแหล่งสารสนเทศหลากหลาย
6. ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( C r e a t e ) ห ม า ย ถึ ง
การประมวลสารสนเทศโดยการปรับแก้ ประยุกต์
ออกแบบ สร้ า ง หรื อ เขี ย นขึ้ น มาใหม่ ใ นสภาพ
แวดล้ อ มดิ จิ ทั ล โดยแก้ ไขหรื อ ปรั บ รู ป แบบสาร

สนเทศตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และสร้างงาน
นำ�เสนอ
7. สื่อสาร (Communicate) หมายถึง การ
เผยแพร่สารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้รับสารในรูป
แบบของสือ่ ดิจทิ ลั โดยเฉพาะ โดยจัดการสารสนเทศ
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กับกลุ่มเป้าหมาย รวม
ไปถึงการประชาสัมพันธ์สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้า
หมาย
แววตา เตชาทวีวรรณ และอัจศรา ประเสริฐสิน
(2559) กำ�หนดการรู้ดิจิทัลสำ�หรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4 องค์ประกอบ และ 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ทักษะปฏิบัติ (Operation
skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
หรือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และ
สื่อดิจิทัล ทั้งในชีวิตประจำ�วัน การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1. พุทธิพิสัย (Cognition) หมายถึง ความ
รู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร และสื่อดิจิทัล โดยสามารถเลือกปฏิบัติ
ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสมในการใช้ เ ทคโนโลยี สำ � หรั บ
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ และแยกแยะได้ ว่ า เรื่ อ งใด
สามารถใช้เทคโนโลยีทำ�งานได้อัตโนมัติ เรื่องใดที่
คนสามารถดำ�เนินการเองได้
2. การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความ
สามารถในการบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสื่อดิจิทัลเพื่อสร้าง
ผลงาน องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. การนำ�เสนอ (Presentation) หมายถึง
ความสามารถในการนำ�เสนอสารสนเทศดิจิทัลใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม
ที่สุดสำ�หรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและมุ่งผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการคิด (Thinking
skills) หมายถึง ความสามารถในการคิดในลักษณะ
ต่าง ๆ โดยเป็นการคิดขั้นสูงที่ซับซ้อนเพื่อเข้าใจ
ประเมิ น และสร้ า งสรรค์ ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสือ่ สาร และสือ่ ดิจทิ ลั ประกอบ
ด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1. การวิ เ คราะห์ (Analysis) หมายถึ ง
ความสามารถในการพิ จ ารณาแยกแยะ ตี ค วาม
หาความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ใน
สารสนเทศดิ จิ ทั ล นำ � มาจั ด กระทำ � ในรู ป แบบ
ต่างๆ เช่น เรียงลำ�ดับ จัดหมวดหมู่ คำ�นวณค่าสถิติ
เป็นต้น เพื่อสรุปความหรือนำ�เสนอใหม่สำ�หรับใช้
ประโยชน์ในบริบทต่าง ๆ
2. การประเมิ น (Evaluation) หมายถึ ง
ความสามารถในการตัดสินคุณค่าของสารสนเทศ
ดิจิทัลว่า สารสนเทศใดเกี่ยวข้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ มีความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และ
น่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ การแยกแยะสารสนเทศทีเ่ ป็นเท็จ
(Misinformation/Disinformation) สารสนเทศชวน
เชือ่ (Propaganda) และประทุษวาจา (Hate speech)
3. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity)
หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหรือ
ตอบคำ�ถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างหลากหลาย
ยื ด หยุ่ น และเป็ น ความคิ ด ในเชิ ง บวก (Positive
thinking) นำ�ไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ที่แปลก
ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
องค์ ป ระกอบที่ 3 ทั ก ษะการร่ ว มมื อ
(Collaboration skills) หมายถึง ความสามารถใน
การร่วมมือกับกลุ่มบุคคลในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจมีพื้นฐานต่างกันทั้งความคิด
วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความรู้ เพื่อทำ�งานหรือ
กิจกรรมใด ๆ ให้ประสบความสำ�เร็จ รวมทั้งการ
สร้างกลุ่มหรือปฏิบัติตนตามบทบาทของสมาชิก

กลุม่ และการแบ่งปันสารสนเทศดิจทิ ลั แก่กลุม่ บุคคล
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1. การทำ�งานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร และสือ่ ดิจทิ ลั ในการทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่
โดยให้ความร่วมมือต่อกลุ่มทั้งบทบาทที่เป็นผู้นำ�
หรือผู้ตาม และใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เพื่อ
ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
2. การเป็นเครือข่าย (Networking) หมายถึง
ความสามารถในการสร้างและ/หรือเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และเอื้อประโยชน์ร่วมกัน
3. การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง ความ
สามารถในการแบ่ ง ปั น สารสนเทศดิ จิ ทั ล ผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบ
และช่องทางที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงสารสนเทศที่
มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้รับ
องค์ ป ระกอบที่ 4 ทั ก ษะการตระหนั ก รู้
(Awareness skills) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และ
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
โดยตระหนักถึงความถูกต้องดีงามของสังคม   มี
ความรู้ เข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและ
กฎหมายต่าง ๆ และมีมรรยาท รวมทั้งรู้จักป้องกัน
ตนเองจากอันตรายและความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิด
ขึน้ จากการใช้งานเทคโนโลยีและสือ่ ดิจทิ ลั ประกอบ
ด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1. ความมีจริยธรรม (Ethics) หมายถึง
การประพฤติปฏิบัติผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปในสังคมหรือตามเกณฑ์ของสังคม ถูก
ต้ อ งตามหลั ก ศาสนา และมี ม รรยาทในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Netiquette) รวมทั้งเคารพความแตก
ต่างและไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
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ในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสื่อดิจิทัล
2. การรู้ ก ฎหมาย (Legal literacy)
หมายถึง ความรู้ เข้าใจและปฏิบตั เิ กีย่ วกับกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเข้า
ถึงสารสนเทศ สื่อและอุปกรณ์ดิจิทัล

3. การป้องกันตนเอง (Safeguarding self)
หมายถึง การมีความตระหนักถึงอันตรายทีอ่ าจเกิด
ขึ้นกับตนเองได้บนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถจัดการข้อมูล
ส่วนตัวของตนเองให้ปลอดภัยได้

การรู้ดิจิทัลสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทักษะปฏิบัติ
(Operation Skills)

ทักษะการคิด
(Thinking Skills)

ทักษะการร่วมมือ
(Collaboration Skills)

ทักษะการตระหนักรู้
(Awareness Skills)

พุทธิพิสัย
(Cognition)

การวิเคราะห์
(Analysis)

การทำ�งานเป็นทีม
(Teamwork)

ความมีจริยธรรม
(Ethics)

การประดิษฐ์
(Invention)

การประเมิน
(Evaluation)

การเป็นเครือข่าย
(Networking)

การรู้กฏหมาย
(Legal literacy)

การนำ�เสนอ
(Presentation)

ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity)

การแบ่งปัน
(Sharing)

การป้องกันตนเอง
(Safeguarding self)

ภาพประกอบ 1  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การรู้ดิจิทัลสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบนั เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นส่วนหนึง่ ของการ
ดำ�รงชีวิต แหล่งเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารรูปแบบ
ดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย บุคคลจำ �เป็นต้องมีการรู้
ดิจิทัลเพื่อใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย
ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน ทั้งการค้น
ข้อมูล รับรู้ข่าวสาร ธุรกรรม บันเทิง และการติดต่อ
สื่อสาร ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญ

ก้าวหน้าด้านการศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิตของตน
สังคม และประเทศชาติ
แววตา เตชาทวีวรรณ
อัจศรา ประเสริฐสิน
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ศิลปะตามแนวคิดของอารี สุทธิพันธุ์
ความหมาย
ศิ ล ปะตามแนวคิ ด ของอารี สุ ท ธิ พั น ธุ์
หมายถึง รูปแบบผลงานทางศิลปะทีอ่ ารีได้สร้างขึน้
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2557 โดยศึกษาผลงานใน
แต่ละช่วงชีวิตของอารี ในแนวคิดทางสังคมศาสตร์
ด้านวาทกรรมการพัฒนา ที่เป็นยุคตะวันตกสร้าง
ตะวันออก รสนิยมแบบประชาธิปไตย และความ
เสื่อมของอารยธรรมตะวันออก และบทความนี้
ยังได้กล่าวถึงอารี ในฐานะผู้ค้นหาความเป็นไทย
และประชาธิปไตย กลุ่มงานศิลปะของอารี ได้แสดง
และสร้างอัตลักษณ์ความเป็นรัฐชาติ ที่ยืนยันว่า
สังคมไทยยังไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสังคมระบบ
อุปถัมภ์ เพื่อการรื้อสร้างประสบการณ์ทางสังคม
ใหม่
ความเป็นมา
การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่นักเรียนศิลปะ
เรียนกันนั้นเป็นการศึกษาศิลปะในเชิงอารยธรรม
ทุกเรือ่ งราวนัน้ เต็มไปด้วยความสามารถของมนุษย์
ที่สร้างสรรค์ โดยสร้างเครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบ
ที่มาของการสร้างสรรค์นั้น ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันในรูปลักษณ์
เป็นส่วนใหญ่ จากนั้นจึงอธิบายถึงสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในช่วงนั้นๆ
สำ�หรับประวัติศาสตร์ศิลปะที่จะเขียนดังต่อ
ไปนี้ เป็นประวัติศาสตร์ของการผลิตงานศิลปะที่
เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำ�ให้มีจุดสิ้นสุดและจุด

เริ่มต้นของศิลปะรูปแบบใหม่ตามที่สังคมแต่ละยุค
ต้องการ แต่จะอธิบายเฉพาะประเทศไทยกับศิลปะ
แนวตะวันตกเท่านั้น
งานศิลปะแนวทางตะวันตกในประเทศไทย
นั้น ผู้คนในสมัยอยุธยาเคยเห็นภาพจิตรกรรมแบบ
ตะวันตกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง ที่มี
การถวายภาพเขียนรูปช้าง และอีกครั้งหนึ่งในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวดัตช์ได้ถวายรูป
ภาพสีน� 
้ำ เป็นภาพบุคคลและภาพการรบในทีต่ า่ งๆ
แต่อิทธิพลงานแนวนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการวาดภาพ
แนวประเพณีของอยุธยาแต่อย่างใด (สันติ เล็กสุขมุ ,
2548 หน้า 201)
งานศึกษาเรื่องศิลปะตะวันตกในสังคมไทยนั้น
ส่วนใหญ่ เป็นการกล่าวถึงจิตรกรรมไทยของขรัวอิน
โข่ง ที่เขียนภาพคนตะวันตก และทัศนียภาพแบบ
ตะวันตก เป็นภาพประกอบจิตรกรรมฝาผนังของวัด
บวรนิเวศวรวิหารและวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร รวม
ถึงที่อื่นๆ อีกจำ�นวนมาก เนื่องจากมีการติดต่อกับ
ชาติตะวันตกเป็นจำ�นวนมากของสยามในรัชกาล
ที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ซึ่งในขณะนั้นเป็นการทดลอง
แนวทางศิลปะใหม่ๆ ที่ทำ�ขึ้นในพื้นที่ของการวาด
ภาพแนวประเพณี จากเดิมที่วาดเป็นแนวศาสนาที่
เป็นเรื่องคติปรัมปรา เทวดา และพระพุทธเจ้า มา
เป็นการวาดภาพแนวเหมือนจริงด้วยทัศนวิทยาที่
เลียนแบบยุโรป ด้วยวิธีการแบบแนวประเพณี รวม
ถึงมีการวาดภาพคนสามัญชน ผู้คนต่างชาติ และ
กลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ ในสังคมไทยเพิม่ เข้ามาในพืน้ ที่
จิตรกรรมฝาผนัง (สันติ เล็กสุขุม, 2548) จนถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 มีการจ้างชาวตะวันตก ทีม่ คี วามสามารถ
ทางศิลปะ เข้ามาทำ�งานในการสร้างอาณาจักรสยาม
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ให้มคี วามเป็นตะวันตกมากขึน้ ซึง่ ตะวันตกนัน้ หมาย
ถึงความทันสมัย ก้าวหน้า และความทัดเทียมกัน
เช่น กาลิเลโอ คินี และนายซีลิคโคลี่
การเกิดขึ้นของศิลปะแนวตะวันตกในสังคม
ไทย ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยหรือเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติที่เรียกว่า วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ศิ ล ป์ แ ต่ อ ย่ า งใด หากแต่ เ ป็ น การเริ่ ม ต้ น ของ
โครงสร้างสังคมที่กำ�ลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่า
ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต ที่เปลี่ยน
จากระบบจารีตแบบตะวันออกมาเป็นระบบการค้า
ข้ามชาติแบบตะวันตก ที่ต้องการสังคมรูปแบบใหม่
ขณะที่สังคมไทยขณะนั้นกำ�ลังเผชิญหน้ากับการล่า
อาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเกิ ด ขึ้ น ของภาพแนวทางแบบตะวั น ตก
นั้ น มี พ ระราชดำ � รั ส ในรั ช กาลที่ 5 เมื่ อ คราว
เสด็ จ ประพาสยุ โรป และสั่ ง ซื้ อ งานศิ ล ปะในยุ ค
คลาสสิกมาประดับพระบรมมหาราชวังเป็นจำ�นวน
หนึ่ง แต่กระนั้นพระองค์ยังไม่ทรงโปรดศิลปะร่วม
สมัยที่ได้รับความนิยมในยุโรปขณะนั้น พระองค์
ได้เข้าชมนิทรรศการศิลปะ ขณะเสด็จฯ ประพาส
ยุโรป (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
2497 หน้า 298 - 300) การเสด็จฯ ครั้งนั้น ทรง
ซื้อรูปภาพผลงานศิลปะแนวตะวันตกที่เป็นแบบ
คลาสสิ ก ในยุ โรปนำ � กลั บ มาประดั บ ในพระบรม
มหาราชวังจำ�นวนหนึ่ง
ในช่วงรัชกาลที่ 6 ได้มีการผลิตบุคลากรทาง
ศิ ล ปะแนวทางแบบตะวั น ตกเกิ ด ขึ้ น ที่ โรงเรี ย น
เพาะช่าง เพื่อผลิตช่างฝีมือออกไปทำ�งานในสังคม
ไทยที่ กำ � ลั ง เปลี่ ย นแปลงจากการขยายตั ว โดย
เฉพาะสิ่งพิมพ์ ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้าง
ความเป็นรัฐชาติขนึ้ (เบน แอนเดอร์สนั , 2552 หน้า
63 – 83) เพื่อสร้างความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่กำ�ลัง
เผชิญหน้าการเปลีย่ นแปลงของภูมภิ าค ทัง้ เรือ่ งของ

การล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก และเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองทีท่ �ำ ให้บางประเทศกลาย
เป็นสาธารณรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศจีน ในปี
ค.ศ. 1911 ซึ่งผลกระทบทั้งสองนี้ส่งผลต่อประเทศ
สยามเป็นอย่างมาก
โลกของศิลปกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากศิลปะ
แนวประเพณี วัง และวัด รวมถึงงานศิลปะพื้นบ้าน
หัตถกรรม ได้ปรับตัวมาเป็นการผลิตภาพเขียนแนว
ตะวันตกในวัด การเขียนภาพเพื่อการพิมพ์หนังสือ
ตำ�รา นวนิยาย ในโลกของสิ่งพิมพ์ได้สร้างกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ขึ้นมาและสร้างชาติที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
นอกจากผลิตช่างฝีมอื แล้ว ในทางการศึกษาได้สร้าง
รายวิชาศิลปะขึน้ ในโรงเรียน  การเรียนการสอนเป็น
แนวทางช่างฝีมือแบบตะวันตก การถ่ายทอดวัตถุ  
ให้สมจริง โดยใช้แสงเงา และการลงสี เพื่อให้ภาพ
นัน้ เข้าใกล้ความจริงทีต่ ามนุษย์เห็นมากขึน้ ซึง่ ศิลปะ
กลายเป็นพรสวรรค์ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถมีได้
ศิลปะเป็นความฟุ่มเฟือย เป็นของชั้นสูงที่มีกลุ่ม
คนบางกลุ่มเท่านั้น ที่มีความสามารถเข้าถึงได้ เช่น
กลุ่มชาวตะวันตกและชนชั้นสูงในสยามขณะนั้น
การเกิดขึน้ ของกลุม่ คนอาชีพอิสระจำ�นวนหนึง่
ในสั ง คมไทยก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 นั้น บทความนี้ขอยกตัวอย่าง “กลุ่ม
สุภาพบุรุษ” ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักเขียนอิสระ
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � งานอื่ น ใดนอกจากการเขี ย นหนั ง สื อ           
(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิชย์, 2558 หน้า 71 - 83) เพราะ
อุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นอิสระจากรัฐ    โดยรัฐ
ยั ง ไม่ ไ ด้ เข้ า มาควบคุ ม มากนั ก อุ ต สาหกรรมนี้ มี
เครื่องจักร มีทุน แต่ไม่มีเนื้อหาในการพิมพ์เพื่อ
การบริโภคของประชาชนในวงกว้าง กลุ่มนักเขียน
จึงมีความจำ�เป็นสำ�หรับสังคมสมัยใหม่ ที่ต้องการ
เรื่ อ งราวที่ ส อดคล้ อ งกั บ โลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงและ
สังคมไทยที่ก้าวสู่ประชาธิปไตย   มีการสร้างความ
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ต้องการการบริโภคข่าวสาร นิยาย เรื่องเล่า ต่างๆ
สร้างวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยให้สามารถ
เป็นเจ้าของ “ความเป็นของแท้” ผลของการสร้าง
บุคลากรด้านสิ่งพิมพ์ ทำ�ให้เกิดอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ขึ้นอย่างกว้างขวาง สิ่งพิมพ์กลายเป็นพื้นที่
ทางสังคมใหม่ทที่ กุ คนหาซือ้ มาเป็นเจ้าของได้อย่าง
เพียงพอ สิ่งพิมพ์จึงไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยอีกต่อไป แต่
เป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับคนรุ่นใหม่ในขณะนั้น กลุ่ม
นักเขียนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความกล้าหาญใน
การนำ�เสนอความเป็นอิสระของศิลปินนักประพันธ์
แต่ส�ำ หรับงานศิลปะทีเ่ ป็นงานทัศนศิลป์นนั้ ยังไม่มี
ใครที่ประกาศความเป็นอิสระได้อย่างชัดเจน เช่น
คณะสุภาพบุรุษในวงวรรณกรรม
การอภิ วั ต น์ ในปี พ.ศ. 2475 ได้ มี ค วาม
พยายามสร้างอุดมการณ์ วิถีชีวิต และการสร้าง
ความเป็นไทย ขึน้ ใหม่ในยุคทีเ่ รียกว่า ประชาธิปไตย
ที่ว่าด้วย เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ
เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ ทัง้ ทางการศึกษา และวัฒนธรรม
รสนิ ย มทางศิ ล ปะเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ประกอบสร้ า งขึ้ น
ใหม่เช่นกัน ความพยายามสร้างรสนิยมในสังคม
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ มีความพยายามต่อเนื่อง
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การกำ�เนิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างศิลปินอิสระ แต่ยังมีจำ�นวน
น้อยมาก กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าศิลปินนั้น ส่วนใหญ่
ทำ�งานให้กับราชการ เป็นครูบ้าง เป็นข้าราชการ
บ้าง ยากที่จะหาคนที่ทำ�งาน และดำ�รงชีพด้วยการ
สร้างสรรค์งานศิลปะเพียงอย่างเดียว1

พื้ น ที่ ข องศิ ล ปิ น นั้ น ยั ง ไม่ เ ห็ น แนวทางที่ จ ะ
ประกอบอาชีพได้ในสังคมประชาธิปไตยแบบไทยๆ
แต่ เ ป็ น การสร้ า งงานศิ ล ปะด้ ว ยการอุ ป ถั ม ภ์ ข อง
ราชการเป็นหลัก ผ่านการประกวดการยกย่อง เมื่อ
มีชอื่ เสียงระดับหนึง่ แล้ว จากนัน้ ก็เป็นการแสดงงาน
ในพื้นที่ของเอกชน ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สองเป็นต้นมา
ศิลปิน และผลงานศิลปะไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของ
สังคมไทย เป็นเพียงแค่งานอดิเรกที่น่าตื่นเต้นของ
ข้าราชการ และครูสอนศิลปะ ซึ่งขณะที่เพื่อนบ้าน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยเป็นอาณานิคม
นั้นได้เข้าสู่ยุคหลังอาณานิคม2 แล้ว กล่าวคือได้
ปลดปล่ อ ยตนเองและประกาศอิ ส รภาพจากเจ้ า
อาณานิคม แต่สำ�หรับประเทศไทยนั้นเป็นการก้าว
เข้าสู่ยุคหลังอาณานิคมด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะไม่
ได้เป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก
กล่ า วได้ ว่ า สั ง คมไทยถู ก ทำ � ให้ เ ป็ น ไปตาม
ประเทศเพื่อนบ้านด้วยวิธีการของรัฐชาติที่ผนวก
รวมความแตกต่างและสร้างชาติขึ้นใหม่อีกครั้ง ไป
กับประเทศเพื่อนบ้านที่กำ�ลังลิ้มรสอิสรภาพ พร้อม
กับเกิดปัญหาวิกฤตสังคม การเมือง และอัตลักษณ์
ความเป็นชาติขึ้นพร้อมๆ กันในทุกประเทศรวมถึง
ประเทศไทยด้วย พร้อมกันนั้นทุกประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทงั้ หมด ก็ได้เผชิญกับยุคสงคราม
เย็นที่เกิดขึ้น และในวงการศิลปะก็เช่นกัน
สำ�หรับประเทศไทย มีความพยายามจากกลุ่ม
คนหลายกลุ่ม พยายามที่จะสร้างงานศิลปะในยุค
สมัยตนเองที่สังคมกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป การเกิด

1 สำ�หรับผู้ที่ได้รับการศึกษาจากยุคแรกๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีศิลปินที่เป็นอิสระจำ�นวนหนึ่งได้แก่ ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ อังคาร

กัลยาณพงศ์ เฟื้อ หริพิทักษ์ ฯลฯ
2 ยุคหลังอาณานิคมสำ�หรับสังคมไทย หมายถึง วาทกรรมทีใ่ ช้ในการกล่าวอ้างว่า ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ ของชาติตะวันตกใน
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งทำ�ให้พัฒนาการทางสังคมไทยแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน
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กลุม่ จักรวรรดิศลิ ปิน กลุม่ ทีม่ แี นวคิดศิลปะเพือ่ ชีวติ
อีกหลายกลุ่มที่ไม่ได้รวมตัวกัน แต่เป็นการศึกษา
และการสร้างศิลปะในแบบอิสรชน ซึ่งสังคมไทยไม่
ได้ให้การส่งเสริมความคิดทางศิลปะที่หลากหลาย
นอกจากความคิดเชิงช่าง รวมทัง้ ระบบอนุรกั ษ์นยิ ม
ของรั ฐ เชิ ง อุ ป ถั ม ภ์ ที่ มี บ ทบาทต่ อ งานศิ ล ปะเป็ น
อย่างมาก
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งยุคล่าอาณานิคมในเอเชีย
ทำ�ให้ทุกประเทศได้ก้าวเข้าสู่ภาวะความทันสมัยไป
พร้อมๆกัน จะแตกต่างกันก็โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น
และไทยที่ไม่ได้กลายเป็นอาณานิคมของชาติตะวัน
ตก แต่ทั้งสามประเทศนี้ก็มีวิธีการเข้าสู่ความเป็น
สมัยใหม่ช่วงนั้นแตกต่างกัน สำ�หรับจีนและญี่ปุ่น
นั้นใช้วิธีการต่อต้านและปรับตัวเอง แต่สำ�หรับไทย
นั้นใช้วิธีการเจรจา และยอมรับความทันสมัยแบบ
อาณานิคม และใช้วิธีเดียวกับชาติตะวันต ในการ
ปกครองอาณานิคม มาปรับประเทศให้ทนั สมัย เพือ่
เข้าสู่สังคมสมัยใหม่
ดังนัน้ สภาวะสมัยใหม่ของสยามจะเป็นสภาวะ
ที่เป็นรูปแบบที่ตะวันตกสร้างตะวันออกขึ้นมา ใน
ช่วงศตวรรษที่ 19 มีการจัดลำ�ดับชั้น มีการสร้าง
ชนชั้นนำ�  ทำ�ให้การศึกษาและทรัพยากรของรัฐนั้น
ถูกดึงเข้าสู่ส่วนกลางอำ�นาจ มีการแยกแยะผู้คน
ออกเป็นส่วนๆ เป็นเจ้านาย ขุนนาง ข้าราชการ
คนเมือง และคนป่า ดังนั้นชาติพันธุ์ต่างๆ จึงยังไม่
สามารถกลายเป็นสยามได้จนกว่าคนเหล่านี้ได้รับ
การขัดเกลาทางวัฒนธรรมแบบสยามจนกลายเป็น
สยาม ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ
ทางสังคมที่เป็นคำ�อธิบายที่ทันสมัยมากในยุโรป
สอดคล้องกับคำ�ที่ว่า “ภารกิจของ ผู้ชายผิวขาวชาว
ตะวันตก” ผลของความทันสมัยได้สร้างแนวทาง
ศิลปะขึ้นมาสืบเนื่องจนปัจจุบัน
สยามเข้ า สู่ ส ภาวะความเป็ น สมั ย ใหม่ ( ทาง

ศิลปะ)โดยเริ่มต้นจากการซื้อผลงานศิลปะตะวันตก
จากยุโรป โดยเลือกผลงานศิลปะแบบคลาสสิกของ
ตะวันตก และปฏิเสธศิลปะสมัยใหม่ที่กำ�ลังเกิดขึ้น
ในยุโรปช่วงนัน้ ดังนัน้ ศิลปะแบบคลาสสิกของยุโรป
กลายเป็นหลักในการสร้างความเป็นสมัยใหม่ให้
สยาม จากนั้นก็จ้างชาวตะวันตกเข้ารับราชการเป็น
นายช่างทางศิลปะ สืบเนื่องมาจนตั้งโรงเรียน และ
กลายเป็นมหาวิทยาลัย รสนิยมเหล่านี้กลายเป็นก
ระแสความทันสมัยของชาติจนถึงทุกวันนี้
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ศูนย์กลาง
ความเป็นสมัยใหม่ของโลกเปลี่ยนแปลงจากยุโรป
ไปที่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากยุโรปนั้นบอบช้ำ�จาก
สงคราม และระหว่ า งสงครามนั้ น มี ก ารอพยพ
ปัญญาชนจากยุโรปเข้าลี้ภัยไปที่สหรัฐอเมริกาเป็น
จำ�นวนมาก กลุม่ ศิลปินก็เป็นส่วนหนึง่ ในการอพยพ
นั้นเช่นกัน กลุ่มคนเหล่านี้ได้กลายเป็นฐานที่สร้าง
แนวทางศิลปะที่กลายเป็นวัฒนธรรมอเมริกันขึ้น
มาใหม่แทนที่ศูนย์กลางศิลปะเดิมที่ยุโรป และใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งความเป็ น สมั ย ใหม่ ใ น
ช่วงสงครามเย็นในฐานะการโฆษณาชวนเชื่อเรื่อง
ประชาธิปไตยอีกด้วย
ในช่วงสงครามเย็น การผลิตของสังคมไทย
มี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงนี้ โดยสั ง คมไทยได้ แ ปรเปลี่ ย น
จากเกษตรกรรมที่ มี “ชาวนาอิ ส ระ” มาเป็ น ยุ ค
อุ ต สาหกรรมทดแทนการนำ � เข้ า ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ
ที่ 2500 – 2520 ทำ � ให้ มู ล ค่ า เพิ่ ม ของรายได้
ประชาชาติจากภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าเกษตรกรรม
ด้วยสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจโลก การค้าข้าว
ในตลาดโลกไม่ ไ ด้ ข ยายตั ว อย่ า งมาก ประกอบ
กั บ การเกิ ด ขึ้ น ของสงครามเกาหลี ก่ อ นทศวรรษ
ที่ 2500 ทำ�ให้รัฐบาลไทยภายใต้คำ�แนะนำ�จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสหรัฐอเมริกาทีใ่ ห้สร้างอุตสาหกรรม
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ทดแทนการนำ�เข้าอย่างเร่งด่วน ทำ�ให้สังคมไทย
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา มีการอพยพ
ของแรงงานที่เคยเป็นชาวนาอิสระเข้ามาทำ�งานยัง
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำ�นวนมาก อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมทดแทนการนำ�เข้านี้ ไม่สามารถผลิต
ของทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ จึงเป็นการทำ�ลายระบบการผลิต
และจัดจำ�หน่ายด้วย เนื่องจากสินค้ามีราคาถูก แต่
ไม่มีคุณภาพ ถึงแม้จะร่วมทุนกับต่างชาติก็ตาม นับ
ว่าเป็นการเกิดขึน้ ของบรรพบุรษุ ชนชัน้ กลางในเมือง
หลวงกลุ่มใหม่ ที่ลูกหลานได้กลายเป็นชนชั้นกลาง
และทำ�งานนั่งโต๊ะในเวลาต่อมา (ผาสุก พงษ์ไพจิตร
และคริส เบเคอร์,2546 หน้า 98 – 166)
ผลของการเปลี่ ย นแปลงนี้ ทำ � ให้ สั ง คมไทย
ต้องการนักวิชาชีพ เพือ่ ทำ�งานในระบบอุตสาหกรรม
ที่ ท ดแทนการนำ � เข้ า นี้ เ ป็ น อย่ า งมาก เช่ น ช่ า ง
ในโรงงาน วิศวกร และนักการตลาด แต่สำ�หรับ
ศิ ล ปกรรมแล้ ว การช่ า ง และงานฝี มื อ ก็ เ ป็ น ที่
ต้ อ งการเช่ น กั น การใช้ แรงงานที่ ทำ� งานศิ ล ปะที่
ฝึกฝนจากโรงเรียนช่างและมหาวิทยาลัย เพื่อลด
การนำ�เข้าช่างฝีมือจากต่างประเทศ มีการส่งคน
ไปศึกษายังต่างประเทศในช่วงนั้นก็เพื่อมาทดแทน
ในสิ่ ง ที่ ป ระเทศขาดแคลนเช่ น กั น กรณี ข องอารี
สุทธิพันธ์ุ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางข้ามายัง
ศูนย์กลางของรัฐด้วยเหตุผลทางความเปลีย่ นแปลง
นี้เช่นกัน
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยในธุ ร กิ จ ที่
ต้องการคนในส่วนของเศรษฐกิจที่กำ�ลังเติบโตใน
ยุคอุตสาหกรรมเพื่อการทดแทน ในบทความนี้ขอ
ยกตัวอย่างธุรกิจโฆษณาที่เป็นพื้นที่ทางอาชีพใหม่
ทีต่ อ้ งการคนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะ ทัง้ นีร้ วมถึงงาน
ทางด้านศิลปะด้วยเช่นกัน แต่เดิมนั้นนักโฆษณา
จะเป็นคนต่างชาติทำ�และคนไทยเป็นลูกน้อง แต่
เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น รัฐบาลจอมพล

ถนอม กิตติขจร เห็นว่า อาชีพโฆษณาต้องได้รบั การ
คุ้มครองจากรัฐบาลดังประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
289 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และ พ.ศ.
2517 ที่มีการออกพระราชบัญญัติสงวนอาชีพเพิ่ม
เติม (วิลลา วิลัยทอง, 2552 หน้า 112 - 137) ทำ�ให้
บริษัทโฆษณาของไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก มี
การผลิตนักโฆษณาไทย รวมถึงนักออกแบบ เข้า
มาทำ�งานในพื้นที่สังคมใหม่นี้เช่นกัน เพื่อทดแทน
การนำ�เข้านักโฆษณาต่างชาติ
การเกิ ด ขึ้ น ของสงครามเย็ น การแบ่ ง ค่ า ย
อุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อแย่งชิงประเทศต่างๆ
เข้าเป็นพวกพ้อง พร้อมกันนั้นมีการเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศ จนเกิด “วาทกรรม
การพั ฒ นา”ขึ้ น ในประเทศที่ เ คยเป็ น อาณานิ ค ม
และรวมถึ ง ประเทศไทยด้ ว ยที่ ต กอยู่ ภ ายใต้
วาทกรรมเช่นนี้ เพือ่ รับความช่วยเหลือจากประเทศ
ตะวันตก ในประเด็นนี้ทำ�ให้การก้าวเข้าสู่ยุคหลัง
อาณานิคมของไทยชัดเจนขึ้น แต่ยังเป็นเพียงจุด
เริ่มต้นเท่านั้น การก้าวเข้าสู่ยุคหลังอาณานิคมของ
ชาติที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมจะสมบูรณ์แบบก็ต่อ
เมื่อกลุ่มคนที่เคยได้รับทุนความช่วยเหลือไปศึกษา
ต่อ ไปดูงานและกลุ่มที่ไปศึกษาหาความรู้ด้วยทุน
ของตนเองในประเทศตะวั น ตกในภาวะของโลก         
ยุคสงครามเย็นนัน้ ได้กลับมาสร้างผลงานศิลปะและ
ทำ�งานในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครูผู้สอน
ศิลปะ เป็นข้าราชการ และทำ�งานศิลปะไปพร้อมๆ
กัน มีคนส่วนน้อยเท่านัน้ ทีม่ คี วามพยายามทีจ่ ะเป็น
ศิลปินอิสระ กลุ่มคนเหล่านี้ได้สร้างพื้นที่งานศิลปะ
ขึ้นใหม่ในสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2505 – 2530 เป็น
จุดเริม่ ต้นของศิลปะยุคหลังอาณานิคมของประเทศ
ที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมเช่นประเทศไทยและส่งผล
ต่อกระบวนการสร้างศิลปะในยุคต่อมาอย่างชัดเจน   
ที่ศิลปินเกิดความสงสัยถึง “ความเป็นไทย” เกิด
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การสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทีส่ ร้างความ
เป็นไทย เรือ่ งชาติ ศาสนา สถาบันทางสังคม ชนบท
กับเมือง และท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ เกิดขึ้นตามมา
ในยุคที่เรียกว่าหลังสมัยใหม่ในเวลาต่อมา
ผลของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทน
การนำ � เข้ า มาถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว และไม่ ส ามารถขยาย
ตั ว ไปได้ อี ก เนื่ อ งจากตลาดภายในมี ข นาดเล็ ก
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของไทยลดลงในปี พ.ศ.
2520 ที่เป็นผลมาจากนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อ
ทดแทนการนำ�เข้า ประกอบกับสภาวการณ์โลก
ที่สินค้าปฐมภูมิ (หมายถึงสินค้าเกษตรกรรม) มี
การผันผวนและรัฐบาลต้องกู้เงินจากต่างประเทศ
มากขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมในประเทศ
ทำ�ให้อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำ�เข้าถึงทาง
ตัน (ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคริส เบเคอร์, 2546
หน้ า 178) รั ฐ บาลได้ ป รั บ เปลี่ ย นนโยบายการ
พั ฒ นาของชาติ ใ ห้ เ ป็ น “ยุ ท ธศาสตร์ เ ติ บ โตด้ ว ย
การส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม” โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่
ทศวรรษที่ 2520 เป็นต้นมา ทำ�ให้ได้ผลเกินความ
คาดหมาย เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ปี พ.ศ. 2531เศรษฐกิจของไทยเติบโตสูงสุดใน
ภูมภิ าคเอเชีย (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์,
2546 หน้า 179) การเติบโตในระยะแรกนัน้ เป็นการ
ใช้มาตรการสินเชือ่ ราคาถูกแก่ผสู้ ง่ ออก และลดภาษี
การส่งออกทำ�ให้ไม่สามารถทำ�ให้การส่งออกเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร เนื่องจากเงิน
บาทผูกติดกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและน้ำ�มันมี
ราคาแพง ดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศลดค่าเงินบาท
ในปี พ.ศ. 2524 ถึงสองครั้งในปีเดียวกันและอีก
ครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2527 (ผาสุก พงษ์ไพจิตรและ
คริส เบเคอร์, 2546 หน้า 185 และ 188) จึงประสบ
ความสำ�เร็จ
การปรับเปลี่ยนอำ�นาจรัฐจากนายกรัฐมนตรี
คนนอก มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือก

ตั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม ทุ น ที่ เ คยได้ รั บ การ
อุปถัมภ์จากรัฐมาก่อน ผนวกกับมีการลดค่าเงิน
บาทในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการอพยพแรงงาน
เข้ามาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นจำ�นวนมาก
เพื่อมาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่กำ�ลัง
ขยายตัว รวมถึงการมีนโยบายเกีย่ วกับการเงิน เพือ่
ความคล่องตัว ในการทำ�ธุรกรรมของกลุ่มทุน และ
นักธุรกิจ รัฐไม่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะรายใหญ่อีก
ต่อไป รวมถึงเป็นทางผ่านให้ทุนการศึกษาแก่เหล่า
นักเรียนศิลปะอีกด้วย เอกชนและปัจเจกชนเข้ามา
มีบทบาทในการสนับสนุนและสะสมผลงานศิลปะ
นั ก เรี ย นสามารถเดิ น ทางไปศึ ก ษาศิ ล ปะยั ง ต่ า ง
ประเทศได้ด้วยจากการที่ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นนั้น
เอง
การเติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่มี
ผู้เรียนจบการศึกษาทางศิลปะ ทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศเป็นจำ�นวนมากตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2530
เป็นต้นมา กล่าวคือ จากเดิมก่อนปี พ.ศ.2526 ที่มี
การผลิตบัณฑิตทางศิลปะ มีเพียงสองมหาวิทยาลัย
เท่านัน้ หลังปี พ.ศ. 2526 มีเพิม่ ขึน้ อีกสามหลักสูตร
ใน 3 มหาวิทยาลัย และหลังจากปี พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยเอกชนได้เข้ามามีส่วนผลิตบุคลากร
ทางศิลปะเป็นจำ�นวนมาก พร้อมกับการเกิดขึน้ ของ
นักสะสมผลงานศิลปะหน้าใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
เป็นผลจากเศรษฐกิจที่กำ�ลังเติบโต
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก ทำ�ให้
เกิดการอพยพจากชนบทเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
อีกครั้ง เป็นระลอกที่ 2 เนื่องด้วยเกิดความต้องการ
แรงงานราคาถูก ในการผลิตเพื่อการส่งออก เราจะ
พบว่ามีวิธีการเหมาช่วงการผลิตทำ�ให้เกิดโรงงาน
เล็กๆ จำ�นวนมาก ที่ไม่มีสวัสดิการ รวมถึงแรงงาน
ทีไ่ ร้ฝมี อื และไม่มคี วามรูเ้ ป็นจำ�นวนมาก การสิน้ สุด
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และลดลงของโรงงานขนาดเล็กเหล่านีม้ สี องปัจจัยที่
เป็นสองระยะ คือ ระยะแรกได้แก่รัฐประกาศการใช้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่โรงงานขนาดเล็กเหล่านี้ต้อง
จดทะเบี ย นรู ป แบบบริ ษั ท เพื่ อ การหั ก ภาษี มู ล ค่ า
เพิ่มของโรงงานใหญ่ และระยะที่สอง คือการเกิด
ขึ้นของระบบประกันสังคมทำ�ให้โรงงานขนาดเล็ก
ต้องเลิกกิจการ เพราะไม่สามารถรับต้นทุนเหล่านี้
ได้ประกอบกับการสิ้นสุดการผลิตที่เน้นใช้แรงงาน
ราคาต่�ำ ทีใ่ ช้เป็นข้อได้เปรียบด้านราคา และการเปิด
ประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำ�ให้สินค้า
จากจีน ทีท่ �ำ สินค้าในรูปแบบเดียวแต่มรี าคาถูกมาก
และทุกอย่างสิ้นสุดและจบลงเมื่อถึงสถานการณ์
ของ “เศรษฐกิจฟองสบู่แตก” วันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540 มีการลดค่าเงินบาทและประเทศไทยเข้า
สู่วิกฤตเศรษฐกิจจนถึงทุกวันนี้
พรมแดนของอุดมการณ์ถูกทำ�ลายลงหลังการ
สิน้ สุดของสงครามเย็นทัว่ โลก ภูมทิ ศั น์ทางการเมือง
และรัฐเปลี่ยนแปลงไป ศาสตร์และความรู้ได้หลอม
รวมหรือทะลายกำ�แพงของศาสตร์ตา่ งๆ เปิดหากัน
หรือข้ามศาสตร์กนั ดังนัน้ ถ้ามองอีกมุมหนึง่ ศาสตร์
แต่ ล ะสาขา ได้ ข ยายตั ว ไปถึ ง อี ก ศาสตร์ ห นึ่ ง ได้
เช่ น กั น ความรู้ ท างศิ ล ปะที่ เ คยถู ก แบ่ ง ออกเป็ น
วิชาชีพตามทักษะเชิงช่างนั้น ได้หมดความสำ�คัญ
ลงไปเมื่อโลกศิลปะไม่ได้นำ�เสนอเรื่องเฉพาะทักษะ
เท่ า นั้ น เพราะมี ค วามคั บ แคบทางการนำ � เสนอ
ไม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ความรู้ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
งานศิลปะใน “ยุคหลังฟองสบู่”3 ที่กลุ่มคนที่
ได้รับความรู้จากต่างประเทศนำ�เข้ามานั้นยังเป็น
สิ่งที่เรียกว่า การรื้อสร้างหลังอาณานิคม กลุ่มคน
เหล่านี้จะมีคำ�ถามถึงโครงสร้าง เช่นความเป็นไทย

ประชาธิปไตย ชนบท เมือง คนชายขอบ กลุ่ม
วัฒนธรรมย่อย เพศสภาพ รวมถึงวัฒนธรรมกระแส
ต้าน เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดแนวหลังโครงสร้าง
นิยม หรือ หลังสมัยใหม่
สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปหลังรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2540 สร้างความตื่นตัวทางการเมือง และ
การกระจายอำ�นาจให้กบั ท้องถิน่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535
ได้ ป รั บ เปลี่ ย นความเข้ า ใจในเรื่ อ งการเมื อ งภาค
ประชาชน ที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่าง
หลากหลาย สำ�หรับงานศิลปะก็เช่นกัน ศิลปินได้
มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น รวมถึ ง การทำ � งาน
ศิลปะ ทำ�ให้เกิดกระแสของการสร้างความสงสัย
ในตัวความหมายของศิลปะเองว่าศิลปะคืออะไร
ดำ�รงอยู่ในสังคมด้วยเงื่อนไขใด รวมถึงการเติบโต
ของศิลปะไทยร่วมสมัย เช่นการกำ�เนิดของวัดร่อง
ขุ่น4 บ้านดำ�5 ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปินที่กลับบ้าน
เกิดตนเองกลับไปหารากเหง้าของตน และทำ�ให้
ศิลปะกลายเป็นสิ่งที่กินได้ สำ�หรับประชาชน พระ
สงฆ์เองก็มีการเชื่อมศรัทธาระหว่างพระ ศาสนา
ศิลปิน และศิลปะเข้าด้วยกัน แต่สำ�หรับศิลปินบาง
คนอาจแอบอิงกับกระแสสังคมที่นิยมคนมีชื่อเสียง
หรือดารา นำ�มาประกอบกับการเคลื่อนไหวในรูป
แบบการจัดกิจกรรมร่วมกับดารา เพื่อเอื้ออำ�นาจ
ทางการบริโภคซึง่ กันและกันระหว่างดารากับศิลปิน
ศิลปินในสังคมไทยบางส่วนได้เลือกทางเดินที่
สร้างอัตตาตนเองให้สูงส่ง จนกลายเป็นผู้มีบารมี
ทางสังคม จนลืมและละเลยสังคมไป ทำ�ให้ศาสตร์
ต่างๆขยายพื้นที่ของศาสตร์ตนเข้ามาเชื่อมต่อกับ
งานศิลปะและตัวศิลปิน ทำ�ให้การศึกษาเรื่องศิลปะ
และศิ ล ปิ น ไม่ ถู ก จำ� กั ด แค่ ผู้ ศึ ก ษาศิ ล ปะอี ก ต่ อ ไป
ศิลปะและศิลปินไม่ใช่พื้นที่สำ�หรับผู้ที่เข้าใจตนเอง

3 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากฟองสบู่นั้น เริ่มเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทำ�ให้เศรษฐกิจของไทยเข้าสู่สภาวะเกือบล้มละลายในธุรกิจ
ขนาดใหญ่
4 วัดร่องขุ่น เกิดขึ้นจากศิลปินที่ชื่อ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้กลับไปสร้างพื้นที่ทางศิลปะยังวัดบ้านเกิดของตนเองที่จังหวัดเชียงราย
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่าง
5 บ้านดำ� คือกลุ่มบ้านจำ�นวน 40 กว่าหลังที่สร้างขึ้นโดยศิลปินที่ชื่อ ถวัลย์ ดัชนี ได้สร้างบ้านขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่จังหวัดเชียงราย
บ้านเกิดของตนเอง
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ว่ามีพรสวรรค์เท่านัน้ สำ�หรับผูอ้ ยูใ่ นศาสตร์อนื่ ๆ ผล
งานศิลปะได้ถกู นำ�ไปอธิบายทาง ภาษาศาสตร์ ทาง
สังคมศาสตร์ แม้กระทั่งรัฐศาสตร์ กลุ่มคนที่หลาก
หลายกำ�ลังก้าวเข้ามาในวงการศิลปะอย่างท้าทาย
(กลุ่มภัณฑารักษ์ กลุ่มนักสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น)6
พื้นที่ของศิลปะไม่ได้มีแค่ศิลปิน ศิลปะและนัก
สะสม อีกต่อไป ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสังคมไทยที่มี
การผลิตผู้คนที่มีความรู้ที่หลากหลาย ไม่ยึดติดกับ
ศาสตร์หรืองานช่างฝีมืออีกแล้ว กลุ่มคนลูกผสม
เหล่านี้มีความคิดในการรื้อสร้าง ไม่ใช่วิธีการสอบ
ทานความรู้ แบบคนรุ่นยุคสมัยใหม่ คนยุคหลัง
โครงสร้างนิยม พวกเขาเปิดเผยกลไกเชิงอำ�นาจ ที่
ครอบงำ�มนุษย์อยู่ และเปลือยมันออกมาแสดงใน
ทางศาสตร์ต่างๆอย่างเมามัน และวัตถุสำ�คัญที่น่า
ตืน่ เต้นและถูกนำ�มาเป็นสิง่ ทีศ่ กึ ษาคือผลงานศิลปะ
ซึง่ ในอดีตนัน้ งานศิลปะเคยเป็นผูน้ �ำ การสร้างความ
เปลีย่ นแปลงมาก่อน แต่กลับอ่อนแรงลง และทักษะ
เชิงช่างไม่ใช่สิ่งสูงสุดทางศิลปะอีกต่อไป งานแสดง
ศิลปะไม่ใช่เพื่อผลงานที่จริงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวอีก
แล้วสำ�หรับนักสะสม และประวัติศาสตร์ศิลปะของ
ไทยกำ�ลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้รู้ผู้เล่นจะ
เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาทางศิลปะจะปรับ
ตัวอย่างไรเป็นคำ�ถามที่ยังไม่มีคำ�ตอบ
อารีกับผลงานศิลปะเรื่อง “ประชาธิปไตยและ
ความเป็นไทย” : ปัญหาร่วมของรัฐชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หลังอาณานิคม
หลังการเกิดหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาต่างๆ
มากมาย การเกิดขึ้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นแผนแม่บทแม่มีสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อน การเกิดขึ้นของ “นักเทคโนแครต”
เป็ น จำ� นวนมาก เพื่ อ เป็ น ปั ญ ญาชนของการขั บ
เคลือ่ นการพัฒนาด้วยตัวเลขสถิตติ า่ งๆ ในการสร้าง
แผนงาน โครงการ การตั้งเป้า ด้านการขจัดความ
ยากจน การไม่รู้หนังสือ การสาธารณสุข และอาชีพ
ผลงานของอารีในช่วง ปี พ.ศ. 2514 - 2523
นั้น ก็ตกอยู่ภายใต้สภาพสังคมเช่นนี้ อารี ได้ใช้วาท
กรรมการพัฒนาจากแนวทางการศึกษาแบบพิพัฒ
นาการนิยม มาเป็นเครื่องมือของตนเองที่จะผลิต
กลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการศึกษา
ด้านศิลปะ เพื่อให้ผู้คนจำ�นวนมากเกิดรสนิยมทาง
ศิลปะใหม่ ในแนวทางแบบอเมริกัน เพื่อรองรับ
สังคมการพัฒนาที่แยกแยะความสามารถทางการ
ผลิ ต เฉพาะทาง เชี่ ย วชาญเฉพาะเรื่ อ ง ครู ส อน
ศิลปศึกษาก็เช่นกัน เป็นวิชาชีพที่แตกต่างจากคน
จบศิลปะที่ไม่ได้เรียนทางการศึกษา
ในระหว่างวาทกรรมการพัฒนา อารีได้สร้าง
ศิลปะของตนเอง ที่แตกต่างจากที่เคยทำ�มาในช่วง
ศึกษาทีส่ หรัฐอเมริกา คือการกลับไปตัง้ คำ�ถามเกีย่ ว
กับสังคมไทยเป็นหลัก เช่นกลุ่มตัวเลขไทย กลุ่มวัด
กลุ่มมวยไทย กลุ่มวรรณคดี นั้นคือสิ่งที่ประกอบ
สร้าง “วัฒนธรรมชาติ” ความสงสัยในความเป็นไทย
หมายถึงความเป็นตะวันออกผ่านสายตานักเรียน
จากตะวันตก ทำ�ให้เกิดคำ�ถามมากมายว่าตนเอง
คือใคร และการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ อำ�นาจ
ทางวั ฒ นธรรมการต่ อ สู้ กั บ อำ� นาจทางการเมื อ ง
ที่ห้ามพูด บรรยาย เผยแพร่ความคิดที่อิสรชนจะ
ทำ�ได้ ในช่วงรัฐบาลเผด็จการ เช่น อารีจะต้องไป
บรรยายทีว่ ทิ ยาลัยครูบรุ รี มั ย์ แต่ถกู ห้าม จึงอยูบ่ า้ น
เขียนภาพกลุ่มนี้

6 ในประเด็นนี้ ขอยกตัวอย่าง กรณีมหกรรมศิลปะกวางจู ที่ประเทศเกาหลีใต้ 2016 ได้เชิญศิลปินที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไป
แสดงงานศิลปะในมหกรรมนี้ แต่มีการส่งหนังสือประท้วงผู้จัดจากนักประวัติศาสตร์ศิลป์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันว่าผลงานที่นำ�ไปจัดแสดงนั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยแต่อย่างใด สร้างข้อถกเถียงขึ้นในการศิลปะ..............จึงกลายเป็นข้อถกเถียงที่ศิลปินต้องเผชิญหน้าให้ได้ เมื่อ
กำ�แพงกันศาสตร์ต่างๆ พังหลายลง
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อารี ได้ใช้วงวิชาการเพื่อพิมพ์ผลงานศิลปะ
กลุ่ ม นี้ ใ นเวลาต่ อ มา ในพื้ น ที่ ป กของตำ � ราเรี ย น
อารีได้ใช้พื้นที่ของการศึกษาในการนำ�ภาพนั้นไป
เป็นปกหนังสือเรียน นับว่าอารีได้สร้างพื้นที่การ
ต่อสู้และตั้งคำ�ถามต่ออำ�นาจทางวัฒนธรรมอย่าง
แยบยล โดยใช้อุดมการณ์ทางการศึกษาเป็นเครื่อง
มือ นอกจากนี้ อารียังได้ใช้เนื้อหานี้ไปสร้างผลงาน
ที่สหรัฐอเมริกา ตอนไปแลกเปลี่ยนที่สถาบัน East
West Center อีกด้วย เป็นการสร้างพืน้ ทีใ่ ห้กบั ศิลปะ
ทีต่ อ้ งการแสดงออกอย่างเสรี และนำ�เสมอความคิด
การต่อต้านความไม่ยตุ ธิ รรมในสังคมของโลกตะวัน
ออกในขณะนั้น
ศิลปะกับความเป็นไทย ความทันสมัยและการ
พัฒนา
ผลงานศิลปะในแนวคิดนีข้ องอารีนนั้ ตัง้ คำ�ถาม

เรื่องความเป็นไทย ชุดไฟไหม้วัด ชุดรามเกียรติ์
ชุ ด นั ก มวย งานพั ฒ นาทางเทคนิ ค ในฐานะนั ก
เทคโนแครต เช่น รูปวัดโพธิ์ รูปรามเกียรติ์ยุคใหม่
รูปบุคคล ผลงานแนววัฒนธรรมศึกษา รูปเปลือย
โดยในกลุ่มความเป็นไทยนั้นกล่าวได้ดังนี้
การตั้ ง คาถามเรื่ อ งความเป็ น ไทยทำ � ให้ อ ารี
ตกอยู่ภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคมคล้ายกับผู้คน
ในประเทศทีไ่ ด้รบั เอกราชจากเมืองขึน้ ของตะวันตก
ที่สงสัยว่าอะไรคือศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
คนในชาติ มี อั ต ลั ก ษณ์ ตั ว ตนอย่ า งไร การสร้ า ง
และค้นหาความเป็นตัวตนเกิดขึ้นในประเทศหลัง
อาณานิคม แต่สำ�หรับอารีแล้ว ถึงแม้ไม่ได้อยู่ใน
ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม แต่การที่ได้รับการ
ศึ ก ษาจากตะวั น ตก และเป็ น เครื่ อ งมื อ ในความ
ก้าวหน้าในชีวิตการทางาน ก็ทำ�ให้สงสัยในความ
เป็ น ตั ว ตน การค้ น หาตั ว ตนจนเกิ ด ความคิ ด ที่
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ขัดแย้งภายในและขัดแย้งกับสังคม จึงเกิดการสร้าง
ผลงานในช่วงนี้ และในชิ้นงานตัวเลขนั้นก็ตั้งชื่อว่า
“ของไทยๆ”

2512

2530

นักมวย 2522

2559
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อารี ได้สร้างพื้นที่ของความเป็นไทยขึ้นสอง
รู ป แบบ คื อ การสร้ า งพื้ น ที่ ข องอดี ต ที่ รั ฐ ชาติ
ประกอบสร้างขึ้น เช่นเรื่องการแสดงโขน ศิลปะไทย
และ ศาสนา งานภาพวัดโพธิ์ ที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ภาพรามเกียรติ์ อีกรูปแบบหนึง่
คือ ความเป็นคนไทยในกีฬา และชนบทไทยทีถ่ กู แช่
แข็งไว้ในภาพโปสต์การ์ด ผลงานของ อารี เป็นสิ่งที่
แสดงถึงความเป็นหลังอาณานิคมทีก่ ลุม่ คนพยายาม
สร้างความเป็นไทยขึ้นมาใหม่ ด้วยรูปแบบวิธีการที่
เรียกว่า “ความทันสมัย” ไม่ใช่การคัดลอกของเก่า
หรือสืบทอดผลิตซ้ำ�เทคนิควิธีการอย่างอดีต การ
สร้างความเป็นไทยใหม่ของอารี เพื่อที่จะตอกย้ำ�
ว่า ความเสื่อมโทรมของอารยธรรมต้องถูกนำ�มา
อธิบายใหม่สำ�หรับคนรุ่นใหม่ในรัฐชาติสมัยใหม่
ความพยายามประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น
ไทยจากอดีตของอารีนั้นสอดคล้องกับสังคมไทยที่
เปลีย่ นแปลงและมีความต้องการผูค้ นรุน่ ใหม่ทตี่ อบ
สนองความต้องการรือ้ ฟืน้ ความเป็นไทยด้วยเช่นกัน
ผลงานของอารี เรียกได้วา่ เป็นกลุม่ ลูกผสมทีย่ งั
ไม่เข้ากันดีนัก ระหว่างความเป็นไทยประเพณีและ
ความเป็นสากล แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างขึ้นนั้น
ทำ�ให้สงั คมไทยลิม้ ลองความต้องการประกอบสร้าง
ความเป็นไทยใหม่ สอดคล้องกับการผลิตที่เกิดขึ้น
ในช่วงการผลิตที่ทดแทนการนำ�เข้า ( 2500 - 2520)
ด้วยการอธิบายสังคมไทยรูปแบบใหม่ การสร้าง
ขอบเขตผู้คนใหม่ พร้อมกับการเกิดขึ้นของความ
บันเทิงในรูปแบบโทรทัศน์ที่เข้าถึงประชาชนได้มาก
ขึน้ ทุกวัน การเกิดขึน้ ของนโยบายการท่องเทีย่ ว การ
จัดระเบียบผู้คนในยุคการพัฒนา สิ่งที่อารีนำ�เสนอ
คือ อัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยทีร่ ฐั พยายามเสนอ
เช่นกัน

สรุป
ปฎิบัติการทางศิลปะของอารี สุทธิพันธุ์ ไม่
เพียงแต่ละสร้างผลงานทางศิลปะเพื่อเป็นคุณค่า
ทางสังคมและเป็นสมบัติทางอารยธรรมของมนุษย์
เท่านั้น แต่ผลงานศิลปะของอารียังเป็นเครื่องมือ
ทางสังคมที่สร้างอัตลักษณ์อำ�นาจ และความเป็น
อื่นให้กับสังคมไทยอีกด้วย
ผลงานศิลปะของอารีเป็นผลงานทีม่ พี ฒ
ั นาการ
จากแนวทาง "สภาวะอาณานิคม" มาสู่ "หลังสภาวะ
อาณานิคม" เป็นแนวทางศิลปะที่อยู่ในโครงสร้าง
การพัฒนา ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของอารี ผลงานต่างๆ ได้ประกอบ
สร้างความเป็นสมัยใหม่ของไทยในยุคการพัฒนา
รวมถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ไทยในผลงาน
ศิลปะที่หมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมด้วย คุณปการของอารีคือการสร้างพื้นที่ทาง
สังคมขึ้นใหม่จากระบบอุปถัมถ์เดิม สร้างพื้นที่ใหม่
ที่รองรับรูปแบบศิลปะไว้เป็นอย่างดี
การทบทวนภูมิทัศน์ทางศิลปะในสังคมไทย
คงต้องหันมาทบทวนงานศิลปะว่าเราจะก้าวข้าม
หรือสืบต่อจากอารี ไปได้อย่างไร เพื่อเปิดพื้นที่ทาง
ศิลปะที่หลุดพ้นจากอำ�นาจหลังสภาวะอาณานิคม
ที่อารีสร้างขึ้น เราต้องย้อนกลับไปที่ตอนต้นของ
บทความที่ว่าศิลปะนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการ
ผลิต และการครอบครองปัจจัยการผลิตทีเ่ ปลีย่ นไป
นั้นเอง
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
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ศิลปะการแพทย์แผนไทย
ความหมาย
ศิลปะการแพทย์แผนไทย Thai Arts Traditional
Medicine หมายถึง ศิลปกรรมที่ถูกออกแบบและ
สร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยหลักคิดและทฤษฎีทางศิลปะเพือ่
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทเี่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางการ
แพทย์แผนไทย
ความเป็นมา
ในอดี ต การแพทย์ แ ผนไทยเป็ น การแพทย์
กระแสหลั ก ที่ มี ค วามสำ � คั ญ กั บ สุ ข ภาพชี วิ ต และ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยได้รับการถ่ายทอด
จากประเทศที่ มี อ ารยธรรมเก่ า แก่ ใ นแถบตะวั น
ออก ได้ แ ก่ ประเทศอิ น เดี ย และประเทศจี น
ผ่ า นพุ ท ธศาสนาผสานองค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น โดย
ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทยทแผน
ไทยอยุ่คู่กับคนไทยในอดีตมาอย่างยาวนาน ก่อน
ถูกรุกรานทางวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก หลัง
จากนั้นการแพทย์แผนไทยจึงถูกลดบทบาท และ
ห่ า งหายไปจากสั ง คมไทยเป็ น เวลากว่ า ศตวรรษ
ปั จ จุ บั น กระแสโลกเปลี่ ย น ทั่ ว โลกหวนกลั บ มา
ใส่ใจในภูมิปัญญาดั้งเดิมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีก
ครั้ง จากกระแสความต้องการความแตกต่างและ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการหวนระลึก
ถึงอดีต (Nostalgia) ระบบสุขภาพการแพทย์ก็เช่น
เดียวกันกับวัฒนธรรมอื่นๆ การแพทย์แผนไทยจึง
กลับมาได้รับความสนใจ และเป็นที่ต้องการอีกครั้ง
ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ถูกนำ�มาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ให้
ความสำ�คัญกับความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลโดยตรง

ต่ อ การสร้ า งงาน นวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และความมั่งคั่ง ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพ
การท่ อ งเที่ ย วได้ เ ป็ น อย่ า งมากโดยใช้ ก ารลงทุ น
ที่ ต่ำ �  การพึ่ ง พาทุ น ทางสติ ปั ญ ญาหรื อ ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นสำ�คัญ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
ไทยอ้างอิงการแบ่งประเภทจาก UNCTAD องค์กร
สังกัดองค์การสหประชาชาติ หรือศูนย์ประสาน
งานขององค์การสหประชาชาติเพือ่ สร้างความเจริญ
ทางการค้าและการพัฒนา โดยหมวดหนึ่งในนั้น
ได้แก่การแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์(Creative Industry) ภายใต้กลุม่ วัฒนธรรม
และประวัตศิ าสตร์ (Cultural Heritage) จากองค์ความ
รูข้ องอรัญ วานิชกร ในการพัฒนาศิลปกรรมทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับการแพทย์แผนไทย ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของการ
แพทย์แผนไทยดีขึ้นตามลำ�ดับ และก่อให้เกิดองค์
ความรู้และงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย และ
บูรณาการจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข” ที่ใช้
ทักษะวิชาชีพศิลปะและการออกแบบโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมในชุมชนการแพทย์แผนไทย โดยการนำ�
องค์ความรู้พหุลักษณ์ แรงบันดาลใจและบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ตลอดจนสถานที่
สำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพทย์แผนไทยต่างๆ  ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ดว้ ยสือ่ ต่างๆ ทางศิลปกรรม
และการออกแบบซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้แบบ SECI Model โดยเริ่มจากการ
ศึกษาภาคเอกสาร การประชุมกลุ่ม การลงพื้นที่
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การวางแผนเพื่อ
สร้างข้อกำ�หนดในการสร้างสรรค์ การบูรณาการ
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องค์ความรู้ทางศิลปกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบรูป
ธรรมเพือ่ แสดงภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทย ผ่าน
องค์กรผูก้ �ำ หนดนโยบาย กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึง่ ผลการวิจยั แบ่งเป็น
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 องค์ความรู้อันเกิดจากการ
ศึกษาวิจัย (Research) เพื่อสร้างให้เกิดภาพจดจำ�
และการหวนระลึกถึง คุณค่า ความเชื่อมั่น ศรัทธา
ในการแพทย์แผนไทยให้ปรากฏแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านและ
ผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทย ได้แก่ อัตลักษณ์จาก
บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย อัตลักษณ์ท่านวด
ไทย อัตลักษณ์หม้อยาไทย และอัตลักษณ์อนื่ ๆ ส่วน
ที่ 2 การสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
เพือ่ การแพทย์แผนไทย ซึง่ ก่อให้เกิดองค์ความรูท้ าง
พหุลกั ษณ์และศิลปกรรมเพือ่ การแพทย์แผนไทยต่อ
มา

ส่วนหนึ่งของการศึกษาพหุลักษณ์การแพทย์
แผนไทยโดยการลดทอนเส้นสายในลักษณะของ ได้
เป็นอัตลักษณ์ 12 แบบ ดังภาพประกอบที่ 1 และ
คำ�อธิบายต่อไปนี้
1. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ถือ
กั น ว่ า ทรงเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ที่ ส ามารถรั ก ษาโรค
ทางกายและโรคทางกรรมของสัตว์โลก ต้นกำ�เนิด
“พระกริ่ง” ในประเทศไทยนั้นมาจากพระไภษัชย
คุรุไวฑูรยประภาตถาคต โดยที่หน้าตักจะมีบาตร
น้ำ�มนต์ตามคติความเชื่อของคนไทย แต่ในทิเบต
และจีน ถือว่า หม้อยาเป็นพระพุทธเจ้าในภาคหมอ
รักษาโรค ผูเ้ ป็นประธานในการปรุงยาในพิธสี �ำ คัญๆ
2. หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้รับการยกย่อง
จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในด้านเป็นที่รัก
ของปวงชนในวงการแพทย์แผนโบราณ ในปัจจุบัน
นี้ถือว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นบรมครูแห่งวงการ
แพทย์แผนโบราณ เป็นทีเ่ คารพของประชาชนทัว่ ไป
ที่ยังคงทิ้งร่องรอยอย่างมีชีวิตชีวาในพระไตรปิฎก
แพทย์แผนไทยยกย่องและนับถือหมอชีวกโกมาร
ภัจจ์เป็นครูแพทย์

ภาพประกอบที่ 1
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3. และ 4. ฤๅษีดัดตน เป็นกายบริหารอัน
เป็นภูมิปัญญาไทยแขนงหนึ่ง อาจจัดอยู่ในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย โดยอาจมีการนวดผสม
ผสานอยู่ด้วยในบางท่า กายบริหารแบบฤๅษีดัดตน
มีท่าต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย ซึ่ง
ทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตั้งแต่ศีรษะจรด
ปลายเท้า จึงช่วยฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ทำ�ให้รา่ งกายแข็งแรง
มีสุขภาพดี
5. เส้นประธาน คือ เส้นซึ่งเป็นหลักสำ�คัญ
ของวิชาการนวดไทย ตามที่บูรพาจารย์ได้ถ่ายทอด
สื บ ต่ อ กั น มา เชื่ อ กั น ว่ า มี เ ส้ น อยู่ ใ นร่ า งกายถึ ง
72,000 เส้น แต่ทเี่ ป็นเส้นประธานแห่งเส้นทัง้ ปวงมี
เพียง 10 เส้นเท่านั้น เส้นประธานเป็นทางเดินของ
ลม ซึง่ เป็นพลังภายในทีห่ ล่อเลีย้ งร่างกายให้ทำ�งาน
ได้ตามปกติ เส้นประธานจึงมีความสำ�คัญต่อการ
บำ�บัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดไทย
6. เฉลว เครื่องหมายทำ�ด้วยตอก หักขัดกัน
เป็นมุม ตั้งแต่สามมุมขึ้นไป แพทย์แผนโบราณใช้
ปักหม้อยาต้ม นอกจากนีอ้ าจใช้ปกั เป็นเครือ่ งหมาย
บอกขายของ หรือปักบอกเขตก็ได้
7. ลูกประคบสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาที่มีมา
แต่โบราณ เป็นการนำ�สมุนไพรท้องถิ่นชนิดต่างๆ
มาใช้ประโยชน์ ในการคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการ
ปวดเมื่อย บำ�รุงผิวพรรณ
8. หม้อยา สมัยโบราณนั้นเป็นหม้อดินเผา
ปราศจากการเคลือบผิว หม้อยาจะต่างจากหม้อทีใ่ ช้
ปรุงอาหารโดยปักเฉลวหรือตาเหลวเป็นสัญลักษณ์
เมื่อผ่านบ้านหมออื่นหรือคนหรือสิ่งใดที่ถือ อาจ
ทำ�ให้เครือ่ งยาทีม่ อี ยูใ่ นนัน้ เสือ่ มคุณภาพ หายความ
ศักดิ์สิทธิ์ หรือกันไม่ให้ใครเติมอะไรลงไป หรือกัน
อะไรที่จะไปทำ�ลายยาให้เสียไป ดังนั้นจึงต้องปัก
เฉลวไว้
9. การผดุงครรภ์ไทย หรือการผดุงครรภ์แผน

โบราณ เป็นศาสตร์แขนงหนึง่ ในหลักวิชาการแพทย์
แผนไทยเกี่ยวกับการดูแลมารดาและทารก ตั้งแต่
ระยะเริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด
10, 11. และ12. ท่านวด การนวดแผนโบราณ
มีตน้ ตำ�รามาจากอินเดียซึง่ มีมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาล
คือ มีมานานกว่า 2,500 ปี แต่ไม่มหี ลักฐานแน่นอน
ว่าเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อใด เมื่อเข้ามาถึงเมืองไทย
ก็ได้ถกู พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับวัฒนธรรม
ของสังคมไทย เป็นศาสตร์บ�ำ บัดและรักษาโรคแขนง
หนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะ
การกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การอบ
และประคบ จนเป็นรูปแบบทีเ่ ป็นมาตรฐานของไทย
และถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนั โดยการนำ�ท่านวด
ต่างๆ ของไทยมาเป็นอัตลักษณ์ มาตัดทอนเส้น
สาย ผ่านวิธีการทางทัศนศิลป์ได้รูปแบบแผนภาพ
อัตลักษณ์ทา่ นวดต่างๆ เป็นฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ประกอบไปด้วยอัตลักษณ์
จากท่านวด ดังนี้ อัตลักษณ์ท่านวดคอ บ่า ไหล่ อัต
ลักษณ์ท่านวดหลังและอัตลักษณ์ท่านวดเท้า
ประเภทของศิลปะการแพทย์แผนไทย
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ตามแรงบันดาลใจ
จากศาสตร์การแพทย์แผนไทย) ดังนี้
1. ศิ ล ปะเวชกรรมไทย หมายถึ ง งาน
ศิ ล ปกรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น มาโดยมุ่ ง เน้ น ด้ า น
เวชกรรม กล่าวคือเวชกรรมมีหน้าที่ในการตรวจ
วินจิ ฉัยโรค เพือ่ หาสาเหตุของการเกิดโรคตามทฤษฎี
และหลักการของการแพทย์แผนไทย จากนัน้ ให้การ
รักษาตามกรรมวิธขี องการแพทย์แผนไทย เวชกรรม
ไทยศิลป์เกิดจากการนำ�อัตลักษณ์สมุฏฐานแห่งโรค
หรือการรูส้ าเหตุแห่งโรค องค์ประกอบแห่งธาตุทงั้ สี่
ของมนุษย์เช่น ธาตุดิน ธาตุน้ำ�  ธาตุลม ธาตุไฟ มี
ความเป็นนามธรรมสูงจึงต้องใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
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ช่วย เช่น เฉลว อุณาโลม มาสร้างสรรค์เป็นงาน
ศิลปกรรมเวชกรรมไทยศิลป์
2. ศิ ล ป ะ เ ภ สั ช ก ร ร ม ไ ท ย ห ม า ย ถึ ง
งานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นด้านเกี่ยวกับ
การเตรียมยา และ/หรือผลิตยาแผนไทย มีการนำ�
อัตลักษณ์เภสัชกรรมไทยมีความเป็นรูปธรรม เช่น
เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช ใช้สัญลักษณ์
หม้อยาไทยปักเฉลว และรูปร่างใบไม้สมุนไพร เพื่อ
สร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมเภสัชกรรมไทยศิลป์
3. ศิ ล ป ะ ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ ไ ท ย ห ม า ย ถึ ง
งานศิ ล ปกรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น มาเพื่ อ การแพทย์
แผนไทยด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพของมารดาและ
เด็ ก ในมารดาที่ ตั้ ง ครรภ์ ตั้ ง แต่ ก่ อ นคลอดและ
หลังคลอด ในสมัยก่อนจะต้องทำ�คลอดให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ด้วย แต่ในปัจจุบันนี้บทบาทหน้าที่ในการ
ทำ�คลอดมีน้อยลง แต่เน้นในการดูแลสุขภาพของ
หญิงหลังคลอดมากขึ้น โดยการนำ�อัตลักษณ์ที่มี
การผสมผสานระหว่างรูปธรรมและนามธรรม เช่น
มารดาและทารก หม้อเกลือ การให้ความอบอุ่น
การปกป้องจากมารดาสู่บุตรมาสร้างสรรค์เป็นงาน
ศิลปกรรมผดุงครรภ์ไทย
4. ศิ ล ปะหั ต ถเวชกรรมไทย หมายถึ ง
งานศิ ล ปกรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น มาเพื่ อ มุ่ ง เน้ น
หัตถการรักษา บรรเทาอาการของผู้ป่วยด้วยการ
นวด โดยการนำ�อัตลักษณ์ของท่านวด คอ บ่า ไหล่
ลูกประคบ เส้นประธานสิบ ตลอดจนท่าฤๅษีดัดตน
(ท่ า กายบริ ห ารด้ ว ยตนเอง) ที่ มี ที่ ม าจากวั ด โพธิ์
มาสร้างสรรค์ศิลปกรรม

ตัวอย่าง ที่สร้างสรรค์โดยอรัญ วานิชกร ณ
กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะของศาสตร์ของ
ศิลปกรรมดังนี้
1. ประติมากรรมการแพทย์แผนไทย

ภาพประกอบที่ 2
ประติ ม ากรรมกึ่ ง เสมื อ นจริ ง รู ป ทรงหม้ อ ยา
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เมตร สูง 4 เมตร ด้วย
แนวคิดจากโครงสร้างเส้นโค้งของรูปทรงหม้อยา
ไทย โดยมีความหมายในแต่ละองค์ประกอบดังภาพ
ประกอบที่ 2 เสา 4 เสา คือ การแพทย์แผนไทย 4
ด้าน ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์
ไทย หัตถการนวดไทย โดยในแต่ละเสามีเส้น 10
เส้น แทนรสยา 10 รสของสมุนไพรไทย เส้นวงกลม
5 วง แสดงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 ด้าน

ภาพประกอบที่ 3
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ประติมากรรมบรมครูทางการแพทย์แผนไทย
ทั้ง 3 ชิ้นงาน ในรูปแบบ 3 มิติ ดังภาพประกอบที่ 3
เป็นผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ชุดประติมากรรม
บรมครูการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยบรมครู
หมอชีวกโกมารภัจจ์  และบรมครูฤๅษีท่วงท่าดัดตน
2 ท่วงท่า ในรูปแบบลดทอนเป็นกึง่ นามธรรม (Semi
Abstract)

ภาพประกอบที่ 4
ประติมากรรมนวดไทยทั้ง 3 ท่าทาง ดังภาพ
ประกอบที่ 4 ได้แก่ นวดคอ-บ่า-ไหล่ นวดตัว  และ
นวดเท้า โครงสร้างจากเรซินพ่นเคลือบสี ขนาด
โดยประมาณทั้งกว้าง ยาว   และสูงไม่เกิน 1 ฟุต
จำ�นวน 3 ชิ้น โดยชุดแรกมีสีคล้ายสีแดงจากครั่ง
ประกอบฐานไม้เพือ่ ให้ความรูส้ กึ สง่างาม ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ทดี่ ี และสร้างความน่าเชือ่ ถือ และความ
ภูมิใจในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวด
ไทย โดยเมือ่ ประดับตกแต่งสถานทีใ่ ห้การศึกษาหรือ
ประกอบวิชาชีพด้านสปา นวดไทย

2. จิตรกรรมการแพทย์แผนไทย

ภาพประกอบที่ 5
จิ ต รกรรมสี น้ำ � ในรู ป แบบความประทั บ ใจ
ฉับพลัน (Impressionism) มีขนาดภาพประมาณ
29 x 42 เซนติเมตร จำ�นวน 4 ชิ้น ดังภาพประกอบ
ที่ 5 ได้แก่ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ�ที่ 1 อาคารกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภาพจิตรกรรมสีน้ำ�ที่ 2 เรือนหมอเพ็ญนภา ภาพ
จิตรกรรมสีน้ำ�ที่ 3 อาคารทรงไทยพระยาพิศณุประ
สามเวช (เรือนหมอคง) และภาพจิตรกรรมสีน้ำ�ที่ 4
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร
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จิตรกรรมเสาแสดงอัตลักษณ์ธาตุทงั้ สีต่ ามหลัก
ของการแพทย์แผนไทย ดังภาพประกอบที่ 6 อ้างอิง
ถึงจิตรกรรมเสารายรอบหน้าอาคารกรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่แสดงอัต
ลักษณ์ธาตุสมุฎฐาน ใช้ลวดลายเทพพนม ด้วยความ
เชื่อเทวดาหรือเทพเป็นสิ่งศักด์สิทธิ์ช่วยปกปักษ์
รักษาอาคารสถานที่ และรายล้อมด้วยสัญลักษณ์
ที่สื่อถึงธาตุดิน น้ำ� ลม ไฟ ตามหลักวิชาการแพทย์
แผนไทย

ภาพประกอบที่ 9
จิตรกรรมลวดลายเกี่ยวกับหัตถการรักษาโดย
หมอไทย ดังภาพประกอบที่ 9 และ 10

ภาพประกอบที่ 10
จิตรกรรมลวดลายแสดงถึงองค์ประกอบของพิธี
ไหว้ครูแพทย์แผนไทย

ภาพประกอบที่ 11

จิตรกรรมลวดลายแสดงถึงกายบริหารแบบฤๅษี
ดัดตน

จิตรกรรมลวดลายเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทย
และการบริบาลสตรีหลังคลอด ดังภาพประกอบที่
11
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3. สถาปัตยกรรมการแพทย์แผนไทย

ภาพประกอบที่ 12
ศิลปะประดับผนังหน้าอาคาร (Wall Art)
กว้าง 8 เมตร สูง 12 เมตร ลึก 1 เมตร ใช้แนวคิด
การออกแบบสร้างสรรค์ที่เน้นรูปด้านหน้า เพื่อ
ตอกย้ำ�และสร้างการจดจำ�  ติดตั้งหน้าอาคาร 3
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก ดังภาพประกอบที่ 12 โดยสร้างจากสเตนเลส
แผ่น(Stainless Steel) โดยใช้การผลิตแบบ Laser Cut
ซึ่งตอบสนองภาพลักษณ์ที่ผ่านการลดทอนรูปร่าง
ให้มีความเรียบง่าย และง่ายต่อการจดจำ� ตลอดจน
ควบคุมความสอดคล้องกันในแบบองค์รวมได้เป็น
อย่างดี
สรุป
ศิลปะการแพทย์แผนไทย เป็นงานศิลปกรรม
ทีถ่ กู ออกแบบและสร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยพหุลกั ษณ์และ
หลักทฤษฎีทางศิลปะเพื่อเป็นตัวแทนและส่งเสริม
ภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทย เป็นสิง่ ช่วยย้ำ�เตือน
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการหวนรำ�ลึก

ถึงอดีตเกี่ยวกับระบบสุขภาพการแพทย์ที่มีมาแต่
ดัง้ เดิมของไทย มีความหมายคล้ายกับงานพุทธศิลป์
ที่หมายถึง รูปเปรียบหรือรูปแทนพระพุทธเจ้า เป็น
งานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อสนองตอบและรับใช้งาน
ทางด้านพระพุทธศาสนาทีม่ นุษย์สร้างสรรค์ขนึ้ เป็น
ความงามเพือ่ ความพอใจทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยปรัชญาธรรม
ทางวัตถุถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระพุทธ
ศาสนาเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ เป็นสิ่งช่วยโน้ม
น้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธา
ประพฤติปฏิบตั ติ นในแนวทางทีด่ งี ามตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และสามารถต่อยอดไปสู่ผล
งานศิลปกรรมและการออกแบบในมิติอื่นๆ ได้อีก
มากมาย สำ�หรับศิลปะการแพทย์แผนไทยก็มีนัย
เช่น เดียวกัน โดยเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อส่ง
เสริมภาพลักษณ์ที่เหมาะสม
อรัญ วานิชกร
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ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2473 ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นบุตรคนที่ 3 ของรองอำ�มาตย์ตรีผลมัย
ศรีกาฬสินธุ์ และนางคำ� ศรีกาฬสินธุ์ เสียชีวติ เมือ่ วัน
ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สิริรวมอายุ 85 ปี
“……ผมเองเป็ น คณบดี ค นแรกของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นศิษย์เก่าคนแรกที่เป็นคณบดี
เป็นรองอธิการบดี และเป็นอธิการบดี รวมทั้ง
เป็ น บั ณ ฑิ ต กศ.บ. คนแรกของประเทศไทย
ด้วย……”
เป็ น คำ � กล่ า วของ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ.2546 ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ท่ า นมอบเงิ น จำ � นวน
250,000 บาท อันเป็นเงินกองทุนทีไ่ ด้มาจากบรรดา
อาจารย์ ทั้ ง แปด วิ ท ยาเขตของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒและผู้ มี ใจบุ ญ ร่ ว มบริ จ าคด้ ว ย

ในวันที่อำ�ลาชีวิตราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2532 จาก
นั้ นก็ ได้ รั บเงิน บริจาคในวาระต่ า งๆ เรื่ อ ยๆ มา
ท่ า นใช้ เ งิ น จำ � นวนนี้ ช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานและ
คณาจารย์ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตลอดมาจน
เหลือเงิน 250,000 บาท ท่านจึงนำ�เงินจำ�นวนนี้
มามอบให้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งประชุ ม ให้
ใช้ เ ป็ น ห้ อ งสำ � หรั บ วิ ท ยากรมาบรรยายพิ เ ศษ
ให้นสิ ติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟัง
ประวัติด้านการศึกษา
พ.ศ. 2498 กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร (รุ่นที่ 1)
พ.ศ. 2502 M.S.in Ed. Indiana University
U.S.A.
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พ.ศ. 2527 ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราช
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พ.ศ. 2499 – 2515 อาจารย์วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา ประสานมิตร
พ.ศ. 2515 – 2518 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พ.ศ. 2518 – 2522 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2522 – 2526 รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2526 – 2530 อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำ�งาน (ของเอกชน)
พ.ศ. 2532 – 2539 รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2539 – 2549 รองอธิการบดีอาวุโส
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2542 – 2549 ผูช้ �ำ นาญการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำ�งาน (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2505 – 2508 ผูเ้ ชีย่ วชาญการศึกษาไทย
ประจำ�พระราชอาณาจักรลาว
พ.ศ. 2520 Research Scholar ประจำ�ที่ The
East–West Center,Honolulu, Hawaii
พ.ศ. 2521 ASEAN Scholar ณ Standford
University, U.S.A.
พ.ศ. 2537 ผู้เชี่ยวชาญของ World Bank

ประจำ�สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรือ่ ง
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีหลายวิทยาเขต
พ.ศ. 2539 ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง A s i a n
Development Bank ประจำ � สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่อง การวางระเบียบ
และข้อบังคับการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2540 Visiting Scholar ณ Indiana
University, Kokomo Campus, U.S.A.
ผลงานการบริหาร
1. ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี
2. ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภายหลังการยุบวิทยาเขตต่างๆ
ทั้งแปด วิทยาเขต
3. จั ด ตั้ ง สมาคมเกี ย รติ นิ ย มการศึ ก ษาแห่ ง
ประเทศไทย (Phi Delta Kappa, Thailand Chapter
เมื่อ พ.ศ. 2525)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ก.ม.)
กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (กสอ.)
กรรมการพิจารณาการจัดตั้งและยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชน (กมอ.)
กรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการของ
ทบวงมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม. ตำ�แหน่งวิชาการ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำ�แหน่งทาง
วิชาการสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษา
ศาสตร์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กรรมการการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร.
กรรมการวางแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาวของ
ทบวงมหาวิทยาลัย (2533 – 2547)
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กรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของ
ข้าราชการครู (ก.ค.)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย ฯลฯ
กรรมการรั บ เชิ ญ จากสำ � นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(องค์การมหาชน)
เกียรติประวัติต่างๆ
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำ�ปี 2531
พ่อตัวอย่างประจำ�ปีพุทธศักราช 2532 จาก
คณะกรรมการอำ�นวยการงานวันพ่อแห่งชาติ
ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในวาระ
ครบรอบ 50 ปี
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวาระครบรอบ 60 ปี
ศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 100 ปี วิทยาลัยครู
พระนคร
นายกสมาคมเกี ย รติ นิ ย มการศึ ก ษาแห่ ง
ประเทศไทย (คนแรก) (Phi Delta Kappa, Thailand
Chapter) พ.ศ. 2525 –2527
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบริหารการ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2535
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบริหารการ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2539
ได้รบั ยกย่องเป็นนักบริหารดีเด่นจากมูลนิธเิ พือ่
สังคมไทย พ.ศ.2541
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบริหารการ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
เคยสอนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ได้รบั การยกย่องจากศิษย์วา่ เป็นผูม้ เี ทคนิคการสอน
ใหม่ ๆ สามารถสร้างความพอใจในเนือ้ หาวิชา และ
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยม ทำ�ให้
ศิษย์และครูได้เรียนรูร้ ว่ มกัน เป็นครูทมี่ คี วามเมตตา
กรุณา ปราศจากอคติตอ่ ศิษย์ ทัง้ ยังประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับได้ชื่อว่าเป็น “ครู”
ในฐานะผู้ บ ริ ห าร ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ทำ�หน้าที่บริหารทุก
ระดับในมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่เป็นหัวหน้าแผนก
คณบดี รองอธิการบดี ในที่สุดเป็นอธิการบดี ได้
เคยบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งมี 8
วิทยาเขต กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ให้พฒ
ั นาก้าวหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นลำ�ดับ
แม้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ได้รับเชิญให้ไป
บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นผู้บรรยายของสภา
ผู้บริหารการศึกษา และเป็นอาจารย์สอนวิชาการ
บริ ห ารการศึ ก ษาแก่ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ใน
การบริหารงานบุคคลก็สามารถดำ�เนินการพัฒนา
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เสมอมา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มองเห็นการณ์ไกล
ในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า คณะรัฐมนตรี
จึงได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการวางแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว เป็นกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสถาบัน
อุดมศึกษา และเป็นกรรมการพิจารณายกฐานะ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนขึ้ น เป็ น
มหาวิทยาลัย
เกียรติยศสูงสุดของ ศาสตราจารย์ พิเศษ
ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ คือเคยได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ให้เป็น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย
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ครอบครัว
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
สมรส กับ รองศาสตราจารย์ กาญจนา (ธีรประทีบ)
ศรีกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาการบริหาร
การศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2503
มีบุตรชายรวม 3 คน

คติในการดำ�เนินชีวิต
“ผลงานของตัวเอง คนอื่นจะบอกได้ดีกว่า”

บทกวียกย่องเกียรติคุณ
ทรงศักดิ์ ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
ลือระบิลทั่วหล้าฟ้าเมืองไทย
ได้พัฒนาการศึกษาชาติไว้
สอนศิษย์ให้เป็นปราชญ์ปัญญาได้
มีคุณธรรมนำ�หน้าระบือไกล
เลื่องลือไว้เป็นที่รู้ครูของแผ่นดิน ฯ
ศาสตราจารย์ ดร.สำ�เริง บุญเรืองรัตน์
ประพันธ์เพื่อแสดงความคารวะต่อคุณครูทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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วารสารวิชาการ
ความหมาย
วารสารวิ ช าการ (Scholarly Journal)
หมายถึง เอกสารวิชาความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาที่ตีพิมพ์เรื่องที่เป็นผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ หรือบทความอื่นๆ ที่มีผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจรับรองและมีกำ�หนดการเผยแพร่ตาม
เวลาที่แน่นอน
ความเป็นมา
ความเป็นมาของวารสารในประเทศไทย โดย
สรุปมีดังนี้ (ชานนท์ วชิรบัญชร, 2560. ออนไลน์)
วารสารไทยมีขึ้นครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 3
(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) พ.ศ. 2387
โดย แดน บีช บรัดเลย์ มิชชันนารี ชาวอเมริกัน ได้
ออกหนังสือ “Bangkok Recorder” และในสมัย
รัชกาลที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว) พ.ศ. 2401 มีหนังสือ “ราชกิจจานุเบกษา พิมพ์
เผยแพร่อยูใ่ นวงจำ�กัด ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) พ.ศ. 2417 มี
วารสารไทยฉบับแรก ทีอ่ อกโดย คนไทยคือ วารสาร
ดรุโณวาท ออกโดยพระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์
จำ�นวนวารสารในสมัยรัชกาลที่ 3 มี 2 ฉบับ
สมั ย รั ช กาลที่ 4 มี 8 ฉบั บ สมั ย รั ช กาลที่ 5
มี 47 ฉบั บ สมั ย รั ช กาลที่ 6 (พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) มี 127 ฉบับ สมัยรัชกาล
ที่ 7 (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) มี 160
ฉบับ สมัยรัชกาลที่ 8 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อานันทมหิดล) มี 92 ฉบับ สมัยรัชกาลที่ 9 (พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) มีมากกว่า
1,200 ฉบับ

วารสารแต่ละสมัยแตกต่างกันไปตามสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ วารสาร
ในช่วงรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็น
หนังสือเล่มขนาดเล็ก แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก
เรียกว่าจดหมายเหตุ หรือหนังสือข่าว ซึ่งต่อมา
ได้พัฒนาไปเป็นวารสารทั้งสิ้น กลุ่มที่ 2 ในสมัย
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 มีวารสาร รายสัปดาห์
จำ�นวนมากเรียกตัวเองว่า หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
วารสารสมัยแรกๆ เป็นกิจการของเจ้านาย
ชั้นสูง ต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่สามัญชนมากขึ้น
จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีวารสารที่จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับผู้
อ่านเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
พั ฒ นาการของสื่ อ สารมวลชนที่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จาก
ชนชั้นสูง พัฒนาไปเป็นสื่อสำ �หรับมวลชน และ
พัฒนามาเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะด้านมาก
ขึ้น เช่น วารสารครุศาสตร์ วารสารเภสัชวิทยา และ
วารสารภาษา เป็นต้น
วารสารในระยะแรก มั ก มี อ ายุ ไ ม่ ยื น ยาว
วารสารบางประเภทที่มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก เช่น
วารสารเด็ก วารสารผู้หญิง เป็นต้น ไม่ค่อยได้รับ
ความสำ�เร็จ เนื่องจากไม่สามารถจำ�หน่ายได้อย่าง
แพร่หลาย ส่วนใหญ่ไม่เกิน 2 ปี วารสารต่างๆ เกิด
ขึ้นตามสภาพทางสังคม เช่น วารสารด้านบันเทิง
เป็นต้น เริ่มมีขึ้นในปลายรัชกาลที่ 6 เพราะความ
นิยมในละครและภาพยนตร์
วารสารได้ขยายตัวเพิ่มปริมาณขึ้นตามความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ในด้ า นต่ า งๆ จนถึ ง ปั จ จุ บั น การ
ดำ�เนินงานด้านวารสารของเอกชน เป็นลักษณะของ
ธุรกิจเต็มตัว มีการโฆษณาสินค้าจำ�นวนมาก
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บทบาทหน้าทีข่ องวารสารไทยเปลีย่ นแปลงมา
3 ระยะ คือ ระยะแรกมุ่งให้ความรู้และเพิ่มพูน
สติปญ
ั ญาแก่ผอู้ า่ น มีเรือ่ งบันเทิงและบริการทางธุรกิจ
เพียงเล็กน้อย ระยะที่สอง ประมาณสมัยรัชกาล
ที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 เป็นการให้ข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง ระยะทีส่ าม วารสารเป็น
แนวให้ความบันเทิงเริงรมย์ จนถึงปัจจุบนั มีลกั ษณะ
เป็นแหล่งสารสนเทศ ให้ความบันเทิงและให้ความรู้
เฉพาะด้านมากขึ้น
ประเภทวารสารวิชาการ
วารสารวิ ช าการ แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ
วารสารวิชาการเฉพาะสาขา และ วารสารวิชาการ
หลายสาขาวิชา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2546; 63 – 68)
วารสารวิ ช าการเฉพาะสาขาวิ ช า หมายถึ ง
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะสาขาวิชา
ที่กำ�หนด เช่น การศึกษา เคมี คณิตศาสตร์ และ
ชีววิทยา เป็นต้น ส่วนวารสารวิชาการหลายสาขา
วิชา หมายถึง วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หลากหลายสาขาวิชา อาจกำ �หนดเป็นกลุ่มวิชา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์และอื่นๆ
ส่วนประกอบหลักในวารสาร
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (2546) กล่าวถึง ส่วนประกอบหลักใน
วารสารวิชาการไว้ดังนี้
เนื้อหา คือ ส่วนที่เป็นบทความ และคอลัมน์
โดยจัดเรียงลำ�ดับตามทีส่ ารบัญระบุไว้ อาจเป็นเรือ่ ง
สั้น หรือเรื่องยาวทั้งที่จบในฉบับ หรืออ่านต่อเนื่อง
หลายฉบับ
ปกนอก ส่วนใหญ่มักเป็นปกอ่อน และมีภาพ
ที่สื่อถึงเนื้อหาในฉบับนั้นๆ โดยพิมพ์สี เพื่อความ

สวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ข้อมูลที่
นำ�เสนอในหน้าปกนอก คือ ชื่อวารสาร ชื่อผู้รับผิด
ชอบในการจัดทำ� ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัว
อักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสาร
ฉบั บ นั้ น ๆ ข้ อ ความที่ ร ะบุ กำ � หนดออก ราคา
เลขมาตรฐานสากลประจำ�วารสาร (ISSN) และ ชื่อ
บทความในวารสารฉบับนั้นๆ (ดูภาพประกอบ)
		

หน้าปกใน ข้อมูลที่นำ�เสนอคือ ชื่อวารสาร
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ� เช่น บรรณาธิการ กอง
บรรณาธิ ก าร ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก าร และเจ้ า ของ
เป็นต้น ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ
ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ
กำ�หนดออก ราคาค่าบอกรับ ISSN วัตถุประสงค์
ในการจัดทำ� สำ�นักงานหรือสถานที่ติดต่อ
หน้าบรรณาธิการ มีบทบรรณาธิการซึ่งเป็น
การสื่อสารระหว่างบรรณาธิการกับผู้อ่านเกี่ยวกับ
วารสารฉบับนั้นๆ
สารบัญ แสดงรายชื่อบทความ ผู้เขียน พร้อม
หมายเลขหน้าที่บทความนั้นๆ เรียงลำ�ดับตามเลข
หน้า บางฉบับมีระบุไว้ที่ปกนอก
รายละเอียดการพิมพ์ทา้ ยเล่ม คือ แหล่งข้อมูล
สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
วารสารวิชาการบางชื่อในส่วนท้ายเล่ม อาจมี
ระเบียบการเขียนบทความที่จะลงพิมพ์ในวารสาร
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คำ�แนะนำ� การเตรียมต้นฉบับ รูปแบบการพิมพ์
บทความ การส่งต้นฉบับและแบบใบสมัครสมาชิก
วารสาร เป็นต้น
วารสารแต่ละชือ่ มีก�ำ หนดการออกทัง้ ทีเ่ หมือน
และแตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดงั นี้ (1) รายสัปดาห์ คือ
7 วัน : ครั้ง ปีละ 52 ฉบับ (2) รายปักษ์ คือ 15 วัน
: ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง ปีละ 24 ฉบับ (3) ราย
เดือน คือ 1 เดือน : ครั้ง ปีละ 12 ฉบับ (4) ราย
สองเดือน คือ 2 เดือน : ครั้ง ปีละ 6 ฉบับ (5) ราย
สามเดือน คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ (6)
รายสี่เดือน คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ
(7) รายหกเดือน ปีละ 2 ฉบับ และ (8) รายสิบสอง
เดือน ปีละ 1 ฉบับ
การบริหารวารสารวิชาการ
การบริ ห ารวารสารวิ ช าการ หมายถึ ง การ
พิจารณาตัดสินใจของหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของ
วารสาร เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
1. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำ � เนิ น งาน
เป็นการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและ
สมัครใจ เพื่อทำ�งานวารสารตามเวลาที่กำ�หนดเป็น
วาระกี่ปีตามที่ระบุในคำ�สั่งแต่งตั้ง
2. รายรั บ รายจ่ า ย เป็ น การกำ � หนดราย
ละเอียดเกี่ยวกับเงิน ผู้เขียนต้องจ่ายค่าเผยแพร่
แต่ ล ะบทความ ค่ า ตอบแทนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะ
บทความ ค่าส่งวารสารทางไปรษณีย์ ค่าจ้างทำ�ร่าง
ต้นฉบับ ค่าจ้างพิมพ์รูปเล่ม และอื่นๆ
3. ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการดำ� เนิ น งาน
ต้องระบุไว้ในคำ�สั่งแต่งตั้งให้ชัดเจนว่าเป็นการทำ�
แบบจิตอาสาเฉพาะกิจ ไม่รับค่าตอบแทนหรือจ่าย
ค่าตอบแทนแต่ละตำ�แหน่ง หรือคิดเป็นงานในการ
พิจารณาผลงานของแต่ละบุคคล
4. ข้ อ เสนอโครงการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการปรึกษาหารือ

ทีมงานจัดทำ�ข้อเสนอโครงการจัดทำ�วารสาร โดย
ระบุรายละเอียดตามรูปแบบของหน่วยงานเจ้าของ
วารสาร
5. การประเมินผล หัวหน้าหน่วยงานแต่ง
ตั้ ง คณะทำ � งานติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ
วารสาร เป็นระยะๆ ระหว่างดำ�เนินงานและเมือ่ สิน้
สุดโครงการ ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและออนไลน์
เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้กำ�หนด
เกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้ (เกณฑ์การคัดเลือกวารสาร
ฐานข้อมูล TCI และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารในฐานข้อมูล TCI (2560. ออนไลน์)
• บทความทุกบทความต้องมีการควบคุม
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
• วารสารต้ อ งมี อ ายุ ก ารตี พิ ม พ์ บ ทความ
วิชาการไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรือตีพมิ พ์อย่างต่อเนือ่ ง
ไม่น้อยกว่าหกฉบับ
• วารสารต้องมีการอ้างอิงที่ตรวจสอบได้จาก
ฐานข้อมูล TCI
• วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
• วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มาจากหลาก
หลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
• วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการ
ตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน
• วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูล กติกาและ
รูปแบบการตีพิมพ์และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทัน
สมัยอย่างต่อเนื่อง
• วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบ
ออนไลน์
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คุณค่าของวารสารวิชาการ
วารสารวิชาการจัดเป็นแหล่งค้นคว้า ติดตาม
เรื่องราว ผลการวิจัยใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและ
สารสนเทศ ทีท่ นั สมัย ตลอดจนทัศนะความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือประเภทอื่นๆ
วารสารวิชาการช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า
ทางวิชาการของบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษา
และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร
วิชาการทุกระดับ
เฉลิมศักดิ์ สุภาผล
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