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บรรณาธิการแถลง

 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔ ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่จัดทำาในรูปแบบ “สารานุกรมศึกษา
ศาสตร์” ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๓ เนื่องจากฉบับต่อไปคือฉบับที่ ๕๕ จะจัดทำาในรูปแบบใหม่ในชื่อ 
“วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์” 

 ใน “สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔” นี้มีบทความสาขาวิชาต่าง ๆ ๕ สาขาวิชา รวม ๑๐ เรื่อง
ด้วยกัน คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มี ๑ เรื่อง สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ มี ๔ เรื่อง สาขา
วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มี ๑ เรื่อง และสาขาบุคคล องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา 
มี ๒ เรื่อง

 โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ เริ่มดำาเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมควร อภัยพันธุ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในขณะนั้น และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันคิดทำาโครงการนี้ขึ้นในวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ในฐานะปูชนียบุคคลผู้มีอุปการคุณ
เป็นอเนกประการต่อวงการศึกษาของประเทศ

 โครงการสารานกุรมศกึษาศาสตรไ์ดจ้ดัพมิพ ์“สารานกุรมศกึษาศาสตร”์ ฉบบัที ่๑ เปน็ฉบบัปฐมฤกษ ์
เมื่อเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๒๘ จนถึงฉบับนี้คือฉบับที่ ๕๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒)

 ความมุง่หมายในการจดัทำาสารานกุรมศกึษาศาสตรเ์พือ่เผยแพรผ่ลงานของนกัวชิาการศกึษาไทย และ
เพื่อสร้างความรู้ทางวิชาการศึกษาไว้เป็นมรดกของชาติ ไม่ใช่เพื่อนำาไปเสนอผลงานขอเลื่อนตำาแหน่งทาง
วิชาการ และไม่ใช่ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษานำาผลงานมาตีพิมพ์เพื่อขอสำาเร็จทางการศึกษาแต่อย่างใด

 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
สขุศกึษา ๑๗ บทความ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน ๔๒ บทความ สาขาวชิาการพลศกึษาและนนัทนาการ 
๒๔ บทความ สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา ๒๐๖ บทความ สาชาวิชาพัฒนศึกษา
ศาสตร์ ยังไม่มีบทความลงพิมพ์

 ท่านที่ สนใจต้องการทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับการเขียนบทความเพื่ อส่ งไปลงพิมพ์ ใน 
“วารสารสารานกุรมศกึษาศาสตร”์ ตดิตอ่โดยตรงไดท้ี ่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด เชือ้สวุรรณทว ี
บรรณาธิการ วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กทม. ๑๐๑๑๐ หรือติดต่อสอบถามทางอีเมลที่
E-mail Address : huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้
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ความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท

ความหมาย

	 ความผดิปกตขิองการไดย้นิจากความเสือ่มของ

ระบบประสาท	(Auditory	Neuropathy	:	AN)		เกิด

ขึน้เมือ่เสยีงเดนิทางไปถงึหชูัน้ใน	(Inner	Ear)	ไดป้กต	ิ

แต่ไม่สามารถเดินทางไปสู่สมองได้	 	 ความผิดปกติ

ของการได้ยินชนิดนี้	มีชื่อเรียกต่างๆ	เช่น	Auditory	

Dys-synchrony	(AD)		หรือ		Auditory	Neuropathy	

Spectrum	Disorder		(ANSD)	

อุบัติการณ์ของโรค

	 โรคนี้ค้นพบในประมาณช่วงปี	 ค.ศ.	 1990	

เมื่อเทคโนโลยีการตรวจการได้ยิน	 มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	 และสามารถตรวจการทำางานของเซลล์

ประสาทในหูชั้นในและอุบัติการณ์ของโรค	 ความ

ผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบ

ประสาทพบได้ประมาณ	 1–2	 คน	 ต่อเด็กเกิด

ใหม่	 1,000	 คน	 หรือเกิดขึ้นกับเด็ก	 1	 คนในเด็ก	

หูหนวก	 10	 คน	 ทั้งนี้พบระบาดวิทยาในทารกเกิด

ก่อนกำาหนดสูงกว่าทารกแรกเกิดครบกำาหนด	 และ

พบได้บ่อยในทารกที่เกิดก่อนกำาหนด	 โดยเฉพาะที่

คลอดก่อน	26	สัปดาห์	ความผิดปกติของการได้ยิน

จากความเสื่อมของระบบประสาท	 ยังสามารถพบ

ครัง้แรกในเดก็โตแลว้	แตจ่ะพบรว่มกบัปญัหาระบบ

ประสาทร่วมด้วย

สาเหตุ 

	 การเกิดความผิดปกติของการได้ยินจากความ

เสือ่มของระบบประสาทสามารถเกดิขึน้ไดจ้ากหลาย

สาเหตุ	และอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน	ดังนี้

	 1)	 ความผิดปกติของเซลล์ในหูชั้นใน	 (Inner	

Har	Cells)

	 2)	 เซลล์ในหูชั้นในไม่สามารถส่งสารเคมีต่อ

ไปยังเส้นประสาทการได้ยิน	(Auditory	Nerve)

	 3)	 ความผิดปกติของเส้นประสาทการได้ยิน

	 4)	 ความผดิปกตทิีป่มประสาทสไปรลั	(Spiral	

Ganglions)		ที่อยู่ในเส้นประสาทการได้ยิน

	 5)	 ความผิดปกติของก้านสมอง

	 6)	 ความผิดปกติที่ เกิดจากหลายสาเหตุ	

ข้างต้นมากกว่าสองสาเหตุ

	 อีกทั้งสามารถแบ่งสาเหตุการเกิดได้	 3	 ระยะ														

มีรายละเอียด	ดังนี้

					1) สาเหตุก่อนคลอด คือ	 ระยะที่เด็กอยู่

ในครรภ์มารดาหรือระยะก่อนคลอด	 (Prenatal	

Causes)	นับตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์	จนถึงอายุครรภ์	

6	เดือน	ได้แก่	เด็กที่เป็น	AN	บางคน	อาจเนื่องมา

จากความบกพรอ่งของยนีทีถ่า่ยทอดมาจากพอ่-แม	่	

เพราะความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อม

ของระบบประสาท	สามารถถ่ายทอดและเกิดขึ้นใน

ครอบครัว	 นอกจากนี้ยังพบว่าแม้ในครอบครัวนั้น

ไม่มีประวัติของการสูญเสียการได้ยินมาก่อน		และ

เด็ก		AN		บางคนอาจเกิดมาพร้อมกับการไม่มีเส้น

ประสาทการได้ยินหรือเส้นประสาทการได้ยินหยุด

การพัฒนา

	 2)	 สาเหตุระหว่างคลอด	(Perinatal	Causes)	

นับตั้งแต่	 3	 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จนถึง

สัปดาห์แรกหลังคลอด	 ได้แก่	 เด็กคลอดก่อนกำา
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หนด		ภาวะการขาดออกซิเจนในเด็กระหว่างคลอด	

จากการคลอดลำาบาก	คลอดผิดปกติ	การมีภาวะตัว

เหลือง		ภาวะการขาดออกซิเจน	เป็นต้น	

	 3)		 สาเหตุหลังคลอด	 (Postnatal	 Causes)	

ได้แก่	ยาบางชนิดที่มีอันตรายต่อหู	อาจเป็นสาเหตุ

ของการเกิด	AN	ในเด็กทารกแรกคลอดได้	และเมื่อ

เดก็เตบิโตขึน้	อาจมคีวามผดิปกตขิองการไดย้นิจาก

ความเสือ่มของระบบประสาท	รวมกบัความผดิปกติ

ของระบบประสาทอื่น	ๆ	เช่น	โรค		Charcot-Marie	

–	Tooth	Disease		และ		Friedreich’s	Ataxia

การวินิจฉัย

	 นักโสตวิทยา	 (Audiologist)	 สามารถวินิจฉัย

ความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อมของ

ระบบประสาท	โดยใช้วิธีการตรวจดังต่อไปนี้

	 1)	 การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง					

(Auditory	Brainstem	Response	:	ABR)		ในเด็ก	AN	

ที่มีความผิดปกติ	ผลการตรวจ	ABR	อาจแสดงว่า

	 	 1.1	 มีการสูญเสียเซลล์ในหูชั้นใน		(Inner	

Hair	Cells)		ของหูชั้นใน

	 	 1.2	 เซลลใ์นหชูัน้ในไมส่ามารถสง่สารเคมี

ต่อไปยังเส้นประสาทการได้ยิน

	 	 1.3	 เส้นประสาทการได้ยินมีความผิด

ปกติหรือยังไม่พัฒนาได้ตามปกติ

	 2)	 การตรวจเสียงสะท้อนจากหูชั้ 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

การได้ยิน		เด็กจึงแสดงอาการที่สามารถได้ยินเสียง		

แตใ่นความเปน็จรงิแลว้เสยีงไมส่ามารถเดนิทางหรอื

ถกูสง่ตอ่จากหชูัน้ในไปยงัสว่นของการเขา้ใจเสยีงใน

สมองได้

	 3)	 การตรวจการได้ยินจากการสั ง เกต

พฤติการณ์ตอบสนองต่อเสียง	 (Behav iora l	

Observation	Audiomentry	:	BOA)	การตรวจ		BOA	

เปน็การสงัเกตพฤตกิรรมการตอบสนองตอ่เสยีงตา่ง	

ๆ	จากการทีเ่ดก็หนัไปหาเสยีงเหลา่นัน้หรอืหนัไปยงั

แหล่งกำาเนิดเสียง	เช่น	ลำาโพง	BOA	จะให้ข้อมูลว่า

เดก็สามารถทีจ่ะฟงัการประมวลเสยีง	และการตอบ

สนองต่อเสียง(ได้หรือไม่)

ลักษณะความผิดปกติของเด็กที่มีความผิดปกติ

ของการไดย้นิจากความเสือ่มของระบบประสาท

	 เด็กที่มีความผิดปกติของการได้ยินจากความ

เสื่อมของระบบประสาทมีปัญหาหรือข้อจำากัด

ในด้านต่างๆ	 จากระดับเล็กน้อยถึงระดับรุนแรง	

ดังลักษณะต่อไปนี้

	 1)	 มีปัญหาในการเข้าใจเสียงพูดเมื่ออยู่ใน				

ที่ๆ	มีเสียงรบกวน

	 2)	 มีปัญหาในการเข้าใจเสียงพูดที่เร็ว

	 3)	 การไดย้นิมกีารเปลีย่นแปลงจากการไดย้นิ

ปกติไปเป็นการสูญเสียการได้ยินระดับหูหนวกเมื่อ

อายุเพิ่มมากขึ้น

	 4)	 มีปัญหาในการเข้าใจเสียงพูด		แต่มีระดับ

การได้ยินที่ปกติ

	 5)	 อาจมปีญัหาพฤตกิรรมรว่มดว้ยเนือ่งจาก

เด็กไม่สามารถเข้าใจคำาพูดของครูหรือผู้ปกครอง

	 6)	 มีปัญหาในการพัฒนาการพูดและภาษา	

ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนเมื่อเด็ก	

โตขึ้น
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	 สำาหรบัในเดก็ทารก	ถงึแมเ้ดก็จะผา่นการตรวจ

การไดย้นิในชว่งเดก็แรกเกดิแลว้	(Newborn	Hearing	

Screening)	แตใ่นบางครัง้อาจพบอาการปญัหาของ

การได้ยิน	 ซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงอาการเบื้องต้นของ

ความผดิปกตขิองเดก็ทีม่คีวามผดิปกตขิองการไดย้นิ

จากความเสือ่มของระบบประสาท	โดยสงัเกตไดจ้าก

	 1)	 ทารกไม่ตกใจเมื่อมีเสียงดัง	 หรือเสียงดัง

ฉับพลัน	 หรือทารกไม่หันไปทางแหล่งกำาเนิดเสียง

ดังที่เกิดขึ้น

	 2)	 เมือ่มอีาย	ุ8	เดอืน	ทารกไมส่ง่เสยีงออ้แอ้	

ส่งเสียงโต้ตอบ	ไม่ทำาเสียง	“อาอือ”	หรือไม่หัวเราะ

เสียงดัง	

	 3)	 เมื่อมีอายุ	12	 เดือน	ทารกไม่เลียนเสียง

พูด	และไม่ตอบสนองต่อคำาสั่งง่ายๆ

เทคโนโลยีสิ่ งอำ านวยความสะดวกที่ ช่ วย

พัฒนาการสื่อสาร

	 เทคโนโลยีสิ่ งอำานวยความสะดวกที่ช่วย

พัฒนาการสื่อสารสำาหรับเด็กที่มีความผิดปกติ

ของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท	

ประกอบด้วย

	 1)	 เครื่องช่วยฟัง

	 	 มีเด็ก	AN	จำานวนประมาณ	50%	ที่จะได้

รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง	 	 การใส่เครื่องช่วย

ฟังในเด็กเล็ก	ต้องมีการปรับแต่งและติดตามตลอด

เวลา		โดยนักแก้ไขการได้ยินต้องติดตามและสังเกต

พฤติกรรมการได้ยินของเด็ก	 จากการตรวจในห้อง

ปฏิบัติการหรือซักถามข้อมูลจากผู้ปกครองและครู		

เดก็		AN		บางคนอาจมกีารไดย้นิทีไ่มค่งที่		และบาง

คนอาจมีการได้ยินที่ดีขึ้น		ดังนั้นนักแก้ไขการได้ยิน

อาจยังไม่ใส่เครื่องช่วยฟังให้แก่เด็กเหล่านี้	 จนกว่า

การได้ยินของเด็กจะอยู่คงที่	 	 ครูและผู้ปกครอง

จำาเป็นต้องหมั่นตรวจการทำางานของเครื่องช่วยฟัง

สม่ำาเสมอ	 	 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กสามารถได้ยินเสียง

พูดจากเครื่องช่วยฟังตลอดเวลา

	 2)	 ประสาทหูเทียม		(Cochlear	Implants)

	 	 ในกรณีที่เด็ก	 AN	 มีประสาทการได้ยิน

ที่ปกติ	 แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วย

ฟังนั้น		แพทย์อาจแนะนำาผู้ปกครองให้พิจารณาใส่

ประสาทหูเทียมให้แก่เด็ก		AN	ประสาทหูเทียมเป็น

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทดแทนการทำางานของหู

ชัน้ใน		โดยเครือ่งจะแปลงสญัญาณไฟฟา้ใหเ้ดนิทาง

ผา่นหชูัน้ในและประสาทหู		และตอ่ไปยงัสมองสว่น

ที่รับการได้ยิน		การใส่ประสาทหูเทียมจะใช้เฉพาะ

เด็ก		AN		ที่มีปัญหาการได้ยินระดับหูหนวกเท่านั้น

	 3)	 การฝั ง เครื่ อ งช่ วยการ ได้ ยิ น ระดับ														

ก้านสมอง	(Auditory	Brainstem	Implant	:	ABI)

	 ABI		เหมาะสำาหรบัเดก็ทีเ่กดิมามคีวามผดิปกติ

หรอืไมม่ปีระสาทหู		ABI		จะทำางานโดยสง่สญัญาณ

เสยีงโดยตรงไปยงักา้นสมองโดยไมผ่า่นหชูัน้ในและ

ประสาทหู		และเสียงที่ได้ยินในระดับก้านสมองจะ

ส่งต่อไปยังสมองส่วนที่รับการได้ยิน

	 4)	 เทคโนโลยีอื่น	ๆ

	 	 เทคโนโลยีอื่นๆ	 ที่ ใช้อาจใช้กับเด็ก	

AN		ในชั้นเรียนหรือที่บ้าน		เช่น		ระบบวิทยุ		FM	

(Frequency	Modulation	system)	เป็นระบบวิทยุที่

ผู้ปกครองหรือครูสวมใส่ไมโครโฟน		 (ตัวส่ง)	 	และ

เดก็ใสอ่ปุกรณร์บัเสยีง		(ตวัรบั)		ทีเ่ครือ่งชว่ยฟงัหรอื

ประสาทหูเทียม		ระบบ		FM		นี้จะช่วยให้เด็กได้ยิน

เสียงพูดจากผู้ปกครองหรือครูได้ชัดเจนมากขึ้น		

ทำาให้การรับฟังชัดขึ้นตลอดเวลา	 โดยไม่ต้องกังวล

เสียงที่มารบกวน	 การใช้ลำาโพงในห้องเรียนเป็นอีก	

ระบบหนึ่งที่ช่วยขยายเสียงพูดในห้องเรียนให้	

ดังกว่าเสียงรบกวนจากภายนอก		จึงทำาให้เด็ก		AN		

สามารถได้ยินเสียงพูดของครูชัดเจนขึ้น
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การให้ความช่วยเหลือทั่วไปในการสื่อสาร

	 เด็กที่มีความผิดปกติของการได้ยินจากความ

เสื่อมของระบบประสาท	 ถ้าได้รับการช่วยเหลือ

ตั้งแต่แรกเริ่ม		ก็จะสามารถพัฒนาภาษาและทักษะ

การสือ่สารได	้ซึง่โดยสว่นใหญพ่บวา่	เดก็กลุม่นีถ้า้ได้

รบัการสง่เสรมิและพฒันาอยา่งถกูตอ้ง	กจ็ะสามารถ

พัฒนาภาษาพูดให้อยู่ในระดับดีได้		แต่ในบางกรณี

เด็กที่มีความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อม

ของระบบประสาทบางคนไม่สามารถพัฒนาภาษา

พูดได้ดี	 	 แม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม	 ดังนั้น

เด็ก	 	 AN	 	 บางคน	อาจได้ประโยชน์จากการใช้วิธี

การสื่อสารแบบการใช้สื่อทางสายตาในการสื่อสาร	

(Visual	 Communication	 Techniques)	 อื่นๆ	 ร่วม

ด้วย	เช่น	

	 การสือ่สารแบบทา่แนะคำาพดู		(Cued	Speech)		

เป็นวิธีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้

ในการสื่อสาร	 เพื่อให้เด็กสังเกตท่ามือเหล่านั้น

ประกอบกับการอ่านริมฝีปากของผู้พูดไปพร้อมๆ	

กัน

	 การใช้ภาษามือ	 (Sign	 Language)	 เป็นระบบ

การสื่อสารของเด็กที่มีการสูญเสียการได้ยินใน

ระดับมากตั้งแต่	90	เดซิเบล	ขึ้นไป	หรือหูหนวกที่

ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้	 จึงใช้ภาษามือใน

การติดต่อสื่อสาร	 หรือใช้ภาษามือไปพร้อมกับการ

ใช้ภาษาพูดก็ได้เช่นกัน

	 นอกจากนี้ปัญหาที่พบประจำาในห้องเรียนที่

มีผลกระทบต่อการเรียนของเด็กที่มีความผิดปกติ

ของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท	

คือ	เสียงรบกวนในห้องเรียน	วิธีการแก้ปัญหาเสียง	

รบกวนในหอ้งเรยีน	อาจทำาไดโ้ดยใชว้สัดดุดูซบัเสยีง	

เช่น	 ติดตั้งพรม	 ผ้าม่าน	 เพื่อลดการสะท้อนของ	

เสยีงลง		และเพือ่ลดเสยีงรบกวนในขณะทีเ่ดก็	 AN		

สื่อสารกับคนอื่นๆ	

ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์

ฑมลา  บุญกาญจน์ 
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ความเข้มแข็งของครอบครัว

ความหมาย 

	 ความเขม้แขง็ของครอบครวั	(Family	Strength)	

หมายถึง	 คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ประกอบด้วย	

ความรัก	ความผูกพัน	การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	

การสื่อสารทางการใช้ชีวิตร่วมกัน	 การมีกิจกรรม

ต่างๆ	 ร่วมกัน	 การมีความสามารถในการบริหาร

จดัการปญัหาและความขดัแยง้	ตลอดจนความทกุข์

ใจ	การมคีุณธรรมจริยธรรม	และการเหน็คุณค่าของ

กันและกัน

ความเป็นมา 

	 นโยบายและแผนงานในการพัฒนาครอบครัว	

ได้ระบุสาระสำาคัญเกี่ยวกับความหมายและความ

สำาคัญของครอบครัว	ไว้ดังนี้	(สำานักงานปลัด	สำานัก

นายกรัฐมนตรี,	2541)	 ในบรรณานุกรมเป็น	2541	

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกใน

การพัฒนาคน	 ครอบครัวยังหมายถึง	 “กลุ่มบุคคล

ที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจ	 มีการ

ดำาเนินชีวิตร่วมกัน	 มีการพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจ	

และมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายหรือสายโลหิต	

ครอบครัวบางครอบครัวอาจมีลกัษณะบางประการ

ที่เป็นข้อยกเว้น”

	 ครอบครวัเปน็สถาบนัแหง่แรกทีม่นษุยส์รา้งขึน้

จากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน	 ทุกชีวิตในครอบครัว

ต่างปรารถนาชีวิตครอบครัวที่มีความรัก	 ความ

ผูกพันต่อกันและกัน	 ได้แก่	 การเอาใจใส่ดูแลกัน

และเอือ้อาทรตอ่กนั	รูจ้กัและเขา้ใจกนั	เคารพซึง่กนั

และกัน	มีความรับผิดชอบต่อกัน	ให้ความไว้วางใจ

กัน	 ให้กำาลังใจกัน	 และให้อภัยซึ่งกันและกัน	 	 รู้วิธี

การสื่อสารในครอบครัว	 มีความใกล้ชิดสนิทสนม

กัน	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 มีความอดทน	 มีวินัย	

และสามารถปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของ

บุคคลในครอบครัว	(สายสุรี	จุติกุล,	2540	;	อ้างถึง

ใน	ผ่องพรรณ	เกิดพิทักษ์,	2554)

	 อย่างไรก็ตาม	 จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน	 อาจทำาให้บางครอบครัวขาดความ

อบอุ่น	ขาดความใกล้ชิด	ต่างคนต่างอยู่	ทำาให้เกิด

ความกดดนัตา่งๆ	บางครอบครวัเกดิความแตกแยก	

สมาชิกในครอบครัวต้องแยกกันอยู่	 	 และหย่าร้าง

ในที่สุด	 หากครอบครัวใดไม่มีบุตรธิดาหรือสมาชิก

คนอื่นๆ	ในครอบครัว	สถานการณ์ต่างๆ	ดังกล่าว

ข้างต้น	 อาจเป็นสาเหตุทำาให้เกิดสภาวะวิกฤตใน

ครอบครัว	ครอบครัวอ่อนแอ	ไม่เข้มแข็ง

	 การที่ครอบครัวไม่เข้มแข็งหรืออ่อนแอ	 เป็น

เพราะขาดความเป็นเอกภาพ	 ไม่ค่อยใส่ใจกันและ

ไม่ผูกพันกัน	 ส่วนครอบครัวที่เข้มแข็งหรือมีความ

เข้มแข็งนั้น	 สมาชิกครอบครัวต้องมีสุขภาพกายดี

และ	 สุขภาพจิตด	ี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้าน

การสื่อสารร่วมกัน	 การใช้เวลาร่วมกัน	 การให้การ

สนับสนุน	 การให้กำาลังใจ	 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

พบวา่	ครอบครวัทีม่คีวามเขม้แขง็	สมาชกิครอบครวั
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จะต้องมีเวลาให้กัน	 รักและผูกพันกัน	 ไว้วางใจกัน		

ใหเ้กยีรตกินัและกนั	ยกยอ่งนบัถอืกนั	ใหก้ำาลงัใจกนั	

มีความรู้สึกปลอดภัย	 และมีความสุขที่เป็นสมาชิก

ครอบครัว

แนวโน้มสำาคัญบางประการของครอบครัวไทย

	 จรรจา	 สุวรรณทัต	 (2546	 :	 4	 -	 5)	 ได้ศึกษา

วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ครอบครัวอย่าง

ต่อเนื่อง	 ได้สะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นกับครอบครัวไทย	 และแนวโน้มสำาคัญบาง

ประการที่กำาลังเกิดขึ้น	คือ

	 1.		 ความชัดเจนของภาพครอบครัวไทยโดย

รวมทีม่ลีกัษณะโครงสรา้งสมบรูณ์	คอื	ประกอบดว้ย	

พ่อ	แม่	ลูก	อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์

กำาลงัลดนอ้ยลง	หากแตป่รากฏภาพครอบครวัในรปู

แบบและลักษณะหลากหลายประเภทมากขึ้น	 และ

สง่ผลกระทบตอ่เรือ่งสำาคญัตา่งๆ	เชน่	สมัพนัธภาพ

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว	 การทำาหน้าที่ของ

ครอบครัว	การถ่ายทอดค่านิยมของครอบครัว	การ

จัดการดูแลทรัพยากรครอบครัว	และความสามารถ

ในการเผชญิกบัภาวะวกิฤตของครอบครวัและสงัคม

	 2.		 ปัจจุบันหลายๆ	ครอบครัว	มีพ่อหรือแม่

โดยลำาพงัเทา่นัน้ทีต่อ้งรบัผดิชอบตอ่ครอบครวักำาลงั

จะทวมีากขึน้	อกีทัง้มเีดก็จำานวนไมน่อ้ย	และนบัวนั

จะเพิม่ขึน้ทีไ่มไ่ดอ้ยูก่บัครอบครวัของตน	โดยเฉพาะ

อยู่กับพ่อแม่ในช่วงวัยเด็กเล็ก	 ซึ่งเป็นวัยวิกฤตของ

พัฒนาการ	 จึงอาจเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิด

ลักษณะจิตใจ	 และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแก่ทั้ง

ครอบครัวและสังคมอย่างจริงจังในระยะต่อมาได้

	 3.	 ครอบครัวทุกระดับมีการตระหนักอย่าง

จริงจังน้อยลงในความสำาคัญของบทบาทหน้าที่

ของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	แต่ผลักดันความรับ

ผิดชอบสำาคัญนี้ให้แก่สถาบันอื่นๆ	ทางสังคม	 เช่น	

สถานเลี้ยงดูเด็ก	สถาบันการศึกษา	สถาบันศาสนา	

สื่อต่างๆ	 และด้วยเหตุที่ครอบครัวไม่ได้ทำาหน้าที่

ของตนอยา่งรบัผดิชอบนีเ้องจงึนำามาสูป่ญัหาวกิฤต

ตา่งๆ	เพิม่ขึน้แกส่งัคม	คอืปญัหาคณุธรรมจรยิธรรม

ในครอบครัวและสังคม	 ซึ่งเป็นตัวกำาหนดสำาคัญยิ่ง

ประการหนึ่งของคุณภาพชีวิต

	 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของครอบครัว

ไทยในเบื้องต้น	 สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่

ว่าปัญหาครอบครัวนั้นมีอยู่มากมายหลายระดับ	

และเกิดขึ้นกับครอบครัวทุกเศรษฐานะในรูปแบบ

ต่างๆ	 กัน	 อีกทั้งปัญหาเหล่านี้จะพบว่าเกี่ยวโยง

กับปัจจัยทุกๆ	 ด้านของสังคม	 เป็นเหตุให้การแก้

ปญัหาครอบครวัเปน็ไปไดย้าก	ตอ้งอาศยัความรว่ม

มือกันอย่างใกล้ชิดจริงจังของฝ่ายต่างๆ	ทั้งในด้าน

นโยบาย	 วิชาการและการปฏิบัติ	 รัฐจึงมุ่งนโยบาย	

ที่เน้นการป้องกันส่งเสริมครอบครัวให้มีความ						

เข้มแข็ง	 เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของครอบครัว

มากกว่าการแก้ไข	 เพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหา

ขึ้น	เสถียรภาพของครอบครัวก็จะถูกบั่นทอนลงทุก

ครั้ง	 เมื่อความมั่นคงเข้มแข็งทางสถาบันครอบครัว

อ่อนแอลง	ก็หมายถึง	ความอ่อนแอในทุกส่วนของ

สังคมและประเทศชาติติดตามมาด้วย	 ด้วยเหตุ

สำาคัญดังกล่าวข้างต้น	 จึงทำาให้มีความจำาเป็นที่จะ

ต้องศึกษาและติดตามสถานการณ์ครอบครัวทุกแง่

มมุทีส่ำาคญัอยา่งละเอยีดรอบคอบ	เพราะอาจสง่ผล

ต่อการปฏิบัติต่างๆ	ต่อไป	ทั้งในทางที่พึงปรารถนา

และไม่พึงปรารถนาได้

	 นอกจากนี้	จรรจา	สุวรรณทัต	(2546	:	39	-	45)	

ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้					

เข้มแข็งขึ้น	ดังนี้

	 1.	 สังคมต้องตระหนักถึงความสำาคัญของ

สถาบันครอบครัว	 ปลูกจิตสำานึกและรวมพลังที่จะ

พัฒนา	ป้องกัน	และแก้ไข	ปัญหาครอบครัว
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	 2.	 ให้นำาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความอบอุ่นของสมาชิก

ครอบครัว	 โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรม	ครอบครัวศึกษา	และทักษะ

ชีวิตไว้ในกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับ	 รวม

ทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้	 ความเข้าใจและทักษะใน

การถ่ายทอดอย่างถูกต้อง

	 3.	 เสริมสร้างความรู้ความสามารถ	 และ

ทักษะในการสร้างรายได้	มีพฤติกรรมการออมและ

การบริโภคที่เหมาะสม	 เพื่อให้ครอบครัวมีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ

	 4.	 กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

การคุ้มครองทางสังคมที่ให้ความสำาคัญต่อการ

พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม	 และกำาหนดให้	 “คน”															

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและมุ่งพัฒนาคนไทย	 ให้มีความสมดุลใน

เรื่องความรู้ความสามารถ	 ความดีงาม	 การมีวินัย

และจิตสำานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 ตลอดจนให้

มีการตระหนักในคุณค่าของความเป็นคนไทยที่ดี

งาม	 สามารถพึ่งพาตัวเองได้	 ควบคู่ไปกับการยืน

หยัดบนเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 สง่างาม	 ภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 รวมทั้งให้เน้นความสำาคัญ

ของการสง่เสรมิสถาบนัครอบครวัใหม้คีวามเขม้แขง็

เพือ่เปน็สถาบนัหลกัในการดแูลและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว

	 5.	 รณรงค์ให้เห็นความสำาคัญของการเป็น

บิดามารดา	 โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อ

ครอบครวั	และรณรงคก์ารปอ้งกนัใชค้วามรนุแรงใน

ครอบครัว

	 6.	 สร้างภาพการติดตามประเมินผลด้าน

การพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยสนับสนุน

ให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม	 เพื่อนำาผลที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผน	 และการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

องค์ประกอบของความเข้มแข็งของครอบครัว

	 นักวิจัย	 ผู้ให้การบำาบัดและผู้ให้การปรึกษา

ครอบครัว	 ได้บัญญัติศัพท์เพื่ออธิบายความหมาย

ของครอบครัวที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข	 ไว้

หลายแบบดังนี้	 ครอบครัวสุขภาพจิตดี	 ครอบครัว

สมดลุ	ครอบครวัทีป่ระสบความสำาเรจ็	 ครอบครวัที	่

ทำาหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม	ครอบครวัทีด่	ีครอบครวั

ยืดหยุ่น	ครอบครัวสามัคคี	และครอบครัวที่มีความ

เข้มแข็ง	โดยศัพท์บัญญัติเหล่านี้มีแนวคิดพื้นฐานที่

เชื่อว่า	 บุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวจะเป็น

บุคคลที่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

ของตนเอง	 และมีความพึงพอใจกับคุณภาพของ

สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบครัว	 (DeFrain	 &	

Stinnett,2003)

	 Geggie	 et	 al.	 (2000)	 กล่าวว่า	 ครอบครัว

เข้มแข็ง	 หรือครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง	 ความ

แข็งแรง	 มีพลังปัญญาและจิตใจที่แข็งแรงมั่นคง	

จะเป็นครอบครัวที่มีความสุข	 และ	 Geggie	 et	 al.	

(2000)	ได้วิเคราะห์โครงสร้างขององค์ประกอบของ

ความเข้มแข็งของครอบครัว	(The	Family	Strength	

Component	 Structure)	 พบว่า	 มีองค์ประกอบที่

สำาคัญ	4	องค์ประกอบ	คือ

	 1.	 การใชช้วีติรว่มกนั	หรอืการมคีวามเปน็อยู่

ร่วมกัน

	 2.	 การสื่อสารด้วยความเคารพนับถือ

	 3.	 การมีค่านิยมร่วมกัน

	 4.	 การมีความรู้สึกสำานึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัว

	 Olson	 (2000)	 กล่าวว่า	 ครอบครัวจะมีความ

เขม้แขง็เพยีงใด	สามารถประเมนิไดจ้ากคณุลกัษณะ

ตา่งๆ	ของครอบครวั	ความยดืหยุน่	และการบรหิาร

จัดการปัญหาของครอบครัว	 เขาได้สร้างแบบความ

เข้มแข็งของครอบครัว	 และวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ของความเข้มแข็งของครอบครัว	 พบว่า	 ประกอบ

ด้วย	2	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 1.	 ความสงา่งามของครอบครวั	ประกอบดว้ย	

การให้ความเคารพกัน	การมีค่านิยม	และความเชื่อ

มั่นร่วมกัน	 ความไว้วางใจกัน	 การมีความซื่อสัตย์		

ต่อกัน	และการแสดงความรู้สึกต่างๆ	ที่มีต่อกัน

	 2.	 พันธไมตรี	 ประกอบด้วย	 การปฏิบัติ

ภารกิจของครอบครัวให้บรรลุความสำาเร็จร่วมกัน	

การบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งและความไม่

สบายใจร่วมกัน	เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสุข

	 Skinner,	Steinhauer,	&	Santa-Barbara	(1995)	

ไดใ้หค้วามหมายของความเขม้แขง็ของครอบครวัวา่	

หมายถึง	 ความสามารถของสมาชิกครอบครัวที่ไม่

ยอ่ทอ้	ไมห่วัน่ไหวในการเผชญิปญัหา	อปุสรรค	หรอื

ภาวะวกิฤตตา่งๆ	ทีเ่กีย่วกบัการทำาหนา้ทีค่รอบครวั	

ประกอบด้วย

	 1.	 ความสำาเร็จของภารกิจของครอบครัว	

หมายถงึ	การปฏบิตักิจิกรรมพืน้ฐานทีส่ำาคญัยิง่ของ

ครอบครัวได้สมประสงค์	ซึ่งกิจกรรมพื้นฐานเหล่านี้

เป็นกิจกรรมครอบครัวต้องการ	 และมีความสำาคัญ

ต่อชีวิตของสมาชิกครอบครัว

	 2.	 การปฏิบัติตามบทบาทของสมาชิก

ครอบครัว	หมายถึง	การทำาหน้าที่ตามบทบาทของ

สมาชิกแต่ละคนด้วยความเต็มใจและตั้งใจ

	 3.	 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของสมาชิก

ครอบครัว	หมายถึง	การส่งสารและรับสารที่ชัดเจน	

ตรงประเดน็	มคีณุคา่	และเปน็ทีเ่ขา้ใจกนัทัง้สองฝา่ย

	 4.	 การแสดงออกด้านจิตใจ	 อารมณ์	 ความ

รู้สึกของสมาชิกครอบครัว	หมายถึง	การแสดงออก

ถึงความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกครอบครัวที่กอร์

ปด้วยเนื้อหา	(Content)	ความเข้ม	(Intensity)	และ

เวลา	(Timing)	ที่เหมาะสม

	 5.	 ความผูกพันของสมาชิกครอบครัว	หมาย

ถงึระดบั	(Degree)		และคณุภาพ	(Quality)	ของความ

สนใจที่สมาชิกครอบครัวมีต่อกัน	 เห็นอกเห็นใจกัน	

และรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

	 6.	 การควบคุม	 หมายถึง	 กระบวนการ	

(Process)	ทีส่มาชกิครอบครวัมอีทิธพิลเหนอืสมาชกิ

อื่น	เพื่อสร้างสรรค์มากกว่าทำาลาย

	 7.	 ค่านิยมและบรรทัดฐานของครอบครัว	

หมายถึง	 ความเชื่อ	 และกฎระเบียบของครอบครัว

ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความคิด	 ความรู้สึก	 และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่สมาชิกครอบครัว

	 นอกจากนี้	 Mace	 (1985)	 กล่าวว่า	 “ไม่มี

อะไรในโลกที่จะทำาให้ชีวิตมนุษย์เป็นสุขมากกว่า

การมีครอบครัวที่ เข้มแข็ง”	 และความเข้มแข็ง

ของครอบครัวจะสัมพันธ์กับ	 1)	 คุณภาพของ

สมัพนัธภาพระหวา่งสมาชกิครอบครวั	ซึง่กอ่ใหเ้กดิ

การมสีขุภาพจติดี	และความผาสกุของครอบครวั	2)	

ความรกัความผกูพนัระหวา่งสมาชกิครอบครวั	รวม

ทั้งมีความพึงพอใจในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข

	 ส่วน	 DeFrain	 &	 Stinnet	 (2003)	 ได้เสนอ

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวว่า

ครอบครัวที่เข้มแข็งจะให้ความสำาคัญกับจิตใจของ

สมาชกิครอบครวั	มากกวา่เรือ่งอืน่ๆ	อกีทัง้คณุภาพ

ของครอบครัวที่เข้มแข็งจะประกอบไปด้วยความ

รัก	 การเห็นคุณค่าของกันและกัน	 เอาใจใส่ดูแลกัน	

เคารพกันและกัน	มีความเป็นมิตร	สื่อสารทางบวก	

ชมเชยยกย่องกัน	 สามารถแลกเปลี่ยนความคิด

ความรู้สึกกันได้อภัยให้กันได้	 มีน้ำาใจ	 มีความหวัง	

มีความเมตตากรุณา	 มีการแลกเปลี่ยนค่านิยม	 ไว้

วางใจกัน	 ซื่อสัตย์ต่อกัน	 มีเวลาให้กัน	 มีกิจกรรม

ต่างๆ	 ร่วมกัน	 ยึดมั่นและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน	

และมีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหา

	 Knox	&	Schacht	(2010)	กล่าวว่า	การเป็นพ่อ



16

แม่ที่มีประสิทธิผล	 (Effective	 Parenting)	 จะทำาให้

ครอบครัวเข้มแข็ง	 ซึ่งสาระสำาคัญของการเป็นพ่อ

แม่ที่มีประสิทธิผล	ประกอบด้วย

	 1.	 การมเีวลาใหค้รอบครวั	และใชเ้วลาในการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า

	 2.	 การให้ความรักแก่สมาชิกครอบครัว

	 3.	 การยกย่องชมเชยในผลของการกระทำา

	 4.	 การให้กำาลังใจแก่กันและกัน

	 5.	 การให้อภัยกันและกัน

	 6.	 การมีกิจกรรมร่วมกัน

	 7.	 การมีวินัย

	 8.	 การให้ความมั่นคงปลดภัยแก่ครอบครัว

	 9.	 การมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว

	 10.	 การมีความเชื่อมั่น	 และไว้วางใจสมาชิก

ครอบครัว

	 11.	 การมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน

	 12.	 การสื่อสารทางบวก	 ใช้เหตุผลมากกว่า

อารมณ์

	 13.	 กาแก้ปัญหาครอบครัวอย่างสร้างสรรค์

	 14.	 การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่เป็นบิดา

มารดา

	 15.	 การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก

ครอบครัว

	 16.	 การมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อครอบครัว

	 Lamanna	 &	 	 Riedmann	 (2012)	 กล่าวว่า	

ครอบครัวที่แข็งแรง	 เข้มแข็ง	จะต้องมีความรักเป็น

พื้นฐานที่สำาคัญ	 พ่อแม่ลูกจะต้องอยู่ด้วยกัน	 มี

สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	 พ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูก

ให้มีวินัย	มีคุณธรรมและจริยธรรม	ปฏิบัติตามหลัก

การทางศาสนาทีน่บัถอื	พอ่แมต่อ้งเปน็แบบอยา่งที	่	

ดี	 มีความมั่นคงในอาชีพ	 และมีความผูกพันอย่าง

แน่นแฟ้น

	 นอกจากนี้	 ผ่องพรรณ	 เกิดพิทักษ์	 (2554)	

ได้เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ

ครอบครัว	 สรุปได้ว่า	 ความเข้มแข็งของครอบครัว	

เป็น	 คุณลักษณะทางสังคมและทางจิตวิทยาที่ช่วย

รังสรรค์เอกลักษณ์ทางบวกของครอบครัว	 เพื่อให้

ครอบครัวและสมาชิกครอบครัว	 สามารถดำารงอยู่

อย่างมีประสิทธิผล	 ประกอบด้วย	 ความรักความ

ผูกพัน	การสื่อสารทางบวก	การใช้ชีวิตร่วมกัน	การ

เห็นคุณค่าของกันและกัน	การยึดมั่นในศาสนาและ

ธรรมจริยา	และการมีกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา

ความสำาคัญของครอบครัว โดยสรุป	มีดังนี้

	 1.	 ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สุด

ของมนุษย์	 เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก	 ทำา

หนา้ทีใ่นการหลอ่หลอมความเปน็มนษุยข์องสมาชกิ

เกิดใหม่ในครอบครัว	อันได้แก่	ทารก	และเด็ก

	 2.	 การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวและ

การให้การศึกษาในครอบครัว	 มีอิทธิพลต่อระดับ

คณุภาพ	บคุลกิภาพ	คา่นยิม	เจตคติ	และพฤตกิรรม

ของเด็กและเยาวชน	 อีกทั้งวิถีชีวิตของสมาชิกใน

ครอบครัวต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน

	 3.	 ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐาน

ทีป่ระกอบดว้ยวถิชีวีติของสมาชกิของครอบครวัทกุ

คน	วิถีชีวิตนี้รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	

การศกึษา	ศลิปวฒันธรรม	และจรยิธรรม	ซึง่มผีลตอ่

คุณภาพของสังคม

	 4.	 ครอบครัวเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุด	

และเปน็พืน้ฐานของสงัคม	ครอบครวับางครอบครวั

มีบทบาทเป็นหน่วยการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
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การยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้

ความหมาย 

	 การยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้	 หรือ	

ความสิน้หวงัจากการเรยีนรู	้(Learned	Helplessness)	

หมายถงึ	สภาวะทีอ่นิทรยีเ์กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบั

และแบกรับสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจ	 รวมทั้งไม่คิดจะ	

หลีกเลี่ยงสิ่งเร้านั้น	แม้ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงได้	

ความเป็นมา

	 การศึกษาเกี่ยวกับการยอมจำานนอันเกิด

จากการเรียนรู้	 มีที่มาจากงานวิจัยของโซโลมอน

และเทอร์เนอร์	 (Solomon	 &	 Turner,	 1960,	 pp.												

1499	–	1500)	ซึง่ไดร้ว่มกนัทำาการศกึษาเกีย่วกบัการ

กลวัทีเ่กดิจากการวางเงือ่นไขและการหลกีหนคีวาม

กลวั	โดยดำาเนนิการทดลองกบัสนุขั	ผูท้ำาการทดลอง

จะนำาสุนัขไปใส่ในกล่องทดลอง	(shuttlebox)	ซึ่งถูก

แบ่งเป็น	2	ฝั่ง	และมีแผงกั้นเตี้ย	ๆ 	ให้สุนัขสามารถ

กระโดดข้ามผ่านไปมาระหว่าง	2	ฝั่งได้	ที่พื้นกล่อง

เป็นตะแกรงเหล็กสำาหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป

ช็อตสัตว์ทดลอง	 ส่วนผนังของทั้งสองฝั่งมีหลอด

ไฟติดอยู่	 หากหลอดไฟที่ฝั่งใดสว่างขึ้น	 ฝั่งนั้นจะมี

การปล่อยกระแสไฟฟ้า	 เมื่อนำาสุนัขมาฝึกในกล่อง

ทดลองนีส้นุขัจะเรยีนรูท้ีจ่ะกระโดดขา้มไปอกีฝัง่เมือ่

หลอดไฟในฝัง่ทีม่นัยนือยูส่วา่งขึน้	เพือ่หลกีหนกีาร

ถูกไฟฟ้าช็อต	 ต่อมาผู้ทดลองจะนำาสุนัขแยกออก

มาวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกตามแนวความคิดของ	

พฟัลอฟ	(Pavlov)	ดว้ยการจบัคูร่ะหวา่งเสยีงกบัการ

ถูกไฟฟ้าช็อต	 เพื่อให้สุนัขเรียนรู้ว่าเมื่อได้ยินเสียง

จะถูกไฟฟ้าช็อตด้วย	ทำาให้สุนัขกลัวเสียงที่ผู้ทำาการ

ทดลองเปิด	 ขั้นตอนสุดท้ายนำาสุนัขเข้าไปในกล่อง

เดิม	 และเปิดเสียงที่เคยใช้วางเงื่อนไขให้สุนัขได้ยิน	

ปรากฏว่าสุนัขแสดงปฏิกิริยากระโดดหนีข้ามมา

อีกฝั่งหนึ่งทันที	 แสดงว่าสุนัขเกิดการถ่ายโอนการ

ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองจากสถานการณ์หนึ่ง

ไปสูอ่กีสถานการณห์นึง่เพือ่หลกีหนสีิง่ทีไ่มพ่งึพอใจ	

ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 1965	 ลูกศิษย์ของโซโลมอน	 คือ	

โอเวอร์ไมเออร์และลีฟ	 (Overmier	&	 Leaf,	 1965,	

pp.213	 –	 217)	 ได้ทำาการทดลองเพิ่มเติมโดยแบ่ง

สุนัขออกเป็น	2	กลุ่ม	สุนัขในกลุ่มแรกจะได้รับการ

ฝึกให้หลีกหนีการถูกไฟฟ้าช็อต	 แล้วจึงนำาไปวาง

เงือ่นไขดว้ยการเปดิเสยีงควบคูก่บัการปลอ่ยกระแส

ไฟฟา้เขา้มาชอ็ตสนุขั	เพือ่ใหส้นุขักลวัเสยีง	สว่นสนุขั

อีกกลุ่มหนึ่งจะดำาเนินการสลับกัน	คือ	 วางเงื่อนไข

ใหก้ลวัเสยีงกอ่นและนำาไปฝกึทหีลงั	หลงัจากนัน้นำา

ทั้งสองกลุ่มกลับเข้ามาทดสอบในกล่องทดลองเช่น

เดยีวกบัขัน้ตอนสดุทา้ยในการทดลองของโซโลมอน	

ผลปรากฏว่า	 ทั้งสองกลุ่มสามารถหลีกหนีจากการ

ถูกไฟฟ้าช็อตด้วยการกระโดดข้ามมาอีกฝั่งได้	 แต่

กลุ่มที่ถูกวางเงื่อนไขให้กลัวเสียงก่อนที่จะนำามาฝึก

การหลีกหนี	 มีการตอบสนองในการหนีจากฝั่งที่

โดนไฟฟา้ชอ็ตชา้กวา่กลุม่ทีฝ่กึการหลกีหนกีอ่นทีจ่ะ

วางเงื่อนไขให้กลัวเสียง	จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะ

เหตุใดสุนัขในกลุ่มที่ถูกวางเงื่อนไขให้กลัวเสียง

ก่อน	 มีปฏิกิริยาตอบสนองในการหลบหนีที่ช้ากว่า	

โอเวอรไ์มเออร	์จงึไดร้ว่มกบัเซลกิแมน	(Overmier	&	

Seligman,	1967,	pp.28–33)	เพื่อทำาการตรวจสอบ

ข้อสังเกตดังกล่าว	 โอเวอร์ไมเออร์และเซลิกแมน

ได้ศึกษาข้อมูลจากการทดลองของเชิช	 และคณะ	

(Church,	Lolordo,	Overmier,	Solomon	&	Turner,	

1966	as	cited	in	Overmier,	1996,	pp.331–337)	

ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจสุนัขขณะโดนไฟ
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ฟ้าช็อต	 ในการทดลองนี้สุนัขไม่สามารถที่จะหลีก

หนีจากการถูกไฟฟ้าช็อตได้	 จากการศึกษาการ

ทดลองของเชชิ	และคณะ	ทำาใหโ้อเวอรไ์มเออรแ์ละ										

เซลกิแมนไดข้อ้คน้พบทีส่ำาคญั	คอื	สนุขัเกดิความลม้

เหลวที่จะหลีกหนี	 เพราะไม่ว่าจะพยามด้วยวิธีใดก็

ไม่สามารถหลีกหนีจากการถูกไฟฟ้าช็อตได้	 จึงเกิด

ภาวะขาดแรงจงูใจทีจ่ะหลบหนี	จนในทีส่ดุสนุขัยอม

อยูเ่ฉยใหถ้กูไฟฟา้ชอ็ต	โดยไมไ่ดแ้สดงปฏกิริยิาทีจ่ะ

หลบหน	ีโอเวอรไ์มเออรแ์ละเซลกิแมน	(Overmier	&	

Seligman,	1967,	pp.28	–	33)	ไดเ้รยีกปรากฏการณ์

นี้ว่า	“การยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้”	

เนื้อหาสาระ

	 เพื่อให้การอธิบายเกี่ยวกับการยอมจำานน	

อันเกิดจากการเรียนรู้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 เซลิกแมน

และ	เมเออร์	(Seligman	&	Maier,	1967,	pp.1	–	9)	

จงึไดอ้อกแบบการทดลองทีช่ีใ้หเ้หน็วา่การลม้เหลว

ในการหลบหนจีากการถกูกระแสไฟฟา้ชอ็ตสามารถ

นำาไปสู่ความสิ้นหวังหรือการยอมจำานนได้	 การ

ทดลองนีถ้กูแบง่ออกเปน็	2	ระยะ	ระยะแรกผูท้ำาการ

ทดลองแบ่งสุนัขออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 สุนัขกลุ่มแรก	

จะถูกกระแสไฟฟ้าช็อต	 แต่สามารถหยุดกระแส

ไฟฟ้าได้ด้วยการกดปุ่ม	สุนัขกลุ่มที่สองจะถูกไฟฟ้า

ชอ็ตเชน่เดยีวกนั	แตไ่มว่า่กดปุม่อยา่งไรกไ็มส่ามารถ

หยุดกระแสไฟฟ้าได้	 ส่วนสุนัขกลุ่มที่สามเป็นกลุ่ม

ควบคุมไม่มีการช็อตด้วยกระแสไฟฟ้า	 การทดลอง

ในระยะแรกพบว่า	 สุนัขในกลุ่มที่หนึ่งจะพยายาม

กดปุ่มเพื่อหยุดกระแสไฟฟ้า	 กลุ่มที่สองก็เช่นกัน	

แต่เมื่อกลุ่มที่สองพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถหยุด

กระแสไฟฟ้าได้	 สุนัขจะเริ่มมีพฤติกรรมที่ซึมเศร้าลง

ต่อมาในการทดลองระยะที่สอง	 สุนัขทั้งสามกลุ่ม

จะถูกนำาไปทดลองในกล่องทดลองตามแบบของ	

โชโลมอนที่กล่าวไปข้างต้น	คือเป็นกล่องที่แบ่งเป็น	

สองฝั่งและมีแผงกั้นเตี้ยๆ	 ด้านล่างของพื้นมี

ตะแกรงเหล็กสำาหรับปล่อยกระแสไฟฟ้า	 โดย	

กระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยสลับกันทีละฝั่ง	 ผลการ

ทดลองพบว่าสุนัขในกลุ่มแรกที่สามารถหยุด	

กระแสไฟฟ้าได้ด้วยการกดปุ่มกับสุนัขกลุ่มควบคุม

ที่ไม่เคยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตในการทดลองระยะ

แรก	จะรบีกระโดดขา้มแผงกัน้ไปอกีฝัง่ทีไ่มม่กีระแส

ไฟฟ้า	 ส่วนสุนัขกลุ่มที่สองที่เคยพยายามกดปุ่ม

เท่าใดก็ไม่สามารถหยุดกระแสไฟฟ้าได้	 ยอมอยู่นิ่ง

เฉยใหถ้กูไฟฟา้ชอ็ต	ไมก่ระโดดขา้มแผงกัน้	ทัง้	ๆ 	ที่

สามารถจะข้ามได้	ที่เป็นเช่นนี้เพราะสุนัขเกิดความ

สิน้หวงัจากการทดลองระยะแรก	จงึทำาใหย้อมจำานน

ต่อสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ในการทดลองระยะที่สอง

	 การทดลองที่กล่าวมาข้างต้นนี้	 แสดงให้เห็น

ว่า	การยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้	จะเกิดขึ้น

เมื่อสัตว์พบกับสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจ	และไม่ว่า

จะพยายามอยา่งไรกไ็มส่ามารถหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่มพ่งึ

พอใจเหล่านั้นได้	 ในที่สุดสัตว์จึงหยุดพยายามที่จะ

หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าเหล่านั้นและประพฤติตนราวกับว่า

ตนเองนัน้ไรป้ระโยชนอ์ยา่งสิน้เชงิทีจ่ะเปลีย่นแปลง

สถานการณ์	

	 อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับการยอม

จำานนอันเกิดจากการเรียนรู้ยังคงดำาเนินต่อมา

จนถึงปัจจุบัน	โดยมี	 เซลิกแมน	(Seligman,	2006,	

preface)	เปน็บคุคลสำาคญัในการศกึษาและเผยแพร่

แนวคิดนี้ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง	อันนำาไป

สู่การศึกษาเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีอันเกิดจาก

การเรียนรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก	ที่จะ

มาชว่ยแกป้ญัหาเกีย่วกบัความสิน้หวงัและการยอม

จำานนต่อไป

การยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้ในมนุษย์

	 แม้ ว่ าแนวคิดนี้ จะมีที่ มาจากการศึกษา
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พฤติกรรมของสุนัข	 แต่ก็สามารถนำามาใช้กับ

สถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้	 ในปี	

ค.ศ.	1974	ฮิโรโต	(Hiroto,	1974,	pp.187	–	193)	

ได้นำาแนวคิดเกี่ยวกับการยอมจำานนอันเกิดจาก

การเรียนรู้มาทำาการทดลองกับมนุษย์	 โดยทำาการ

ทดลองกับนักศึกษา	 ฮิโรโตแบ่งนักศึกษาออกเป็น	

3	 กลุ่ม	 นักศึกษากลุ่มแรกจะได้ยินเสียงรบกวน

และสามารถกดปุ่มหยุดเสียงรบกวนเหล่านั้นได้	

กลุ่มที่สองได้ยินเสียงรบกวนแต่ไม่สามารถหยุด

หรือควบคุมเสียงนั้นได้	 ส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่ม

ควบคมุไมม่เีสยีงรบกวนใดๆ	ตอ่มาผูท้ำาการทดลอง

นำานักศึกษามาเข้าห้องทดลองอีกครั้ง	ในครั้งนี้จะมี

เสียงดังรบกวนเช่นเคย	แต่ทุกคนจะสามารถกดปุ่ม

เพือ่หยดุเสยีงได้	ผลปรากฏวา่	นกัศกึษาในกลุม่แรก

และกลุ่มควบคุมสามารถขจัดเสียงรบกวนด้วยการ

กดปุม่หยดุ	แตก่ลุม่ทีส่องซึง่ไมส่ามารถควบคมุเสยีง

ใหห้ยดุลงในการทดลองแรก	ไมส่ามารถแกป้ญัหาใน

สถานการณ์นี้ได้	การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า	 เมื่อ

คนรูส้กึวา่พวกเขาไมส่ามารถควบคมุสถานการณไ์ด้

พวกเขาก็จะเริ่มหยุดพฤติกรรม	 ซึ่งจะทำาให้คนมอง

ข้ามโอกาสในการแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ต่างๆ	ไปในทางที่ดีขึ้น	(Hiroto	&	Seligman,	1975,	

pp.311	–	327)

สาเหตุของการยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้

	 อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยต่างๆ	 ของมนุษย์	

ในช่วงวัยเด็ก	 เด็กหลายคนต้องเผชิญกับปัญหา

ด้านการเรียน	 เช่น	 เด็กบางคนทำางานหรือคะแนน

สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีอยู่เป็นประจำา	 เขาก็

จะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะ

ทำางานหรือสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์	

เมื่อต้องทำางานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เขาก็จะรู้สึก

หดหู่ใจ	เป็นต้น	(Cherry,	2017)	การยอมจำานนอัน

เกิดจากการเรียนรู้ในช่วงวัยเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเพียง

ด้านวิชาการเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงด้านสังคมด้วย	

เช่น	 เด็กบางคนถูกเพื่อนแกล้งหรือถูกรังแกอยู่	

เป็นประจำา	 ไม่ว่าจะทำายังไงก็ไม่สามารถหลีกหนี

การกลั่นแกล้งจากเพื่อนได้	 ในที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่	

ยอมจำานนต่อการถูกแกล้ง	 ดังนั้นตลอดช่วงวัยเด็ก	

เด็กสามารถเกิดการยอมจำานนจากการเรียนรู้ได้	

จากหลายปัจจัย	 ทั้งจากภาระงานที่ยากเกินความ

สามารถ	 ความล้มเหลวจากการทำางาน	 การ	

กลั่นแกล้งของเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่โตกว่า	 รวมไปถึง

การใช้อำานาจของผู้ใหญ่ที่ทำาให้เด็กกลัวและยอม

จำานนเป็นต้น

	 เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่	 การยอมจำานนอันเกิด

จากการเรียนรู้ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้	 บางคนต้อง

เผชิญกับหัวหน้างานที่กดขี่	เผด็จการ	ไม่ว่าทำาอะไร

ก็ผิดไปหมด	 จนเกิดการเรียนรู้ว่าตนเองไร้ความ

สามารถ	นำาไปสูค่วามสิน้หวงัและยอมจำานนในทีส่ดุ	

หรือผู้หญิงบางคนที่แต่งงานกับสามีที่มีพฤติกรรม

ก้าวร้าว	ใช้ความรุนแรง	ไม่ว่าตนเองจะพยายามทำา

อะไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสามี

ได้	 จนในที่สุดก็ยอมจำานนต่อการใช้ความรุนแรง

นัน้	ดว้ยเหตนุีจ้งึมกัพบผูท้ีย่อมจำานนตอ่ผูอ้ืน่	ทัง้	ๆ 	

ที่เขามีโอกาสที่จะหลีกหนี	 แต่ก็ยังยอมทนอยู่กับ

สถานการณ์อันไม่พึงพอใจเหล่านั้น	 นั่นเป็นเพราะ

บุคคลเหล่านี้ได้เกิดความสิ้นหวังแล้ว	แม้แต่ช่วงวัย

สุดท้ายของชีวิตอย่างวัยชรา	 ความเสื่อมถอยของ

ร่างกายนำามาซึ่งการขาดความสามารถในการช่วย

เหลือตนเอง	 ไม่สามารถทำาอะไรได้เหมือนแต่ก่อน	

หรอืโดนลกูหลานปฏบิตัริาวกบัวา่ตนเองเปน็ผูไ้รค้า่	

ก็สามารถนำาไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวังได้เช่นกัน

	 การยอมจำานนอนัเกดิจากการเรยีนรู้	ไมจ่ำาเปน็

จะต้องเกิดขึ้นกับคนทั่วไปเท่านั้น	ในเด็กพิเศษหรือ

ผู้ที่มีความต้องการพิเศษก็สามารถเกิดความรู้สึกนี้
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ได้	ตัวอย่างเช่น	เมื่อผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กที่บกพร่อง

ทางสตปิญัญา	(Intellectual	Disability)	เดก็ออทสิตกิ	

(Autistic)	และเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรู	้(Learning	

Disability)	 เสมือนว่าเด็กไร้ค่า	 ไร้ความสามารถ	

ไม่สามารถกระทำาสิ่งต่างๆ	 ได้เลย	 คิดว่าเด็กไม่

สามารถเรียนรู้ได้	 รวมทั้งการไม่สอนสิ่งต่างๆ	 ให้

กับเด็ก	เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าตนเองไม่สามารถ

ทำาอะไรได้	และก็จะไม่พยายามที่จะทำาสิ่งใด	ซึ่งส่ง

ผลเสียต่อพัฒนาการด้านต่างๆ	ของเด็ก	เป็นต้น

	 นอกจากนีก้ารยอมจำานนอนัเกดิจากการเรยีนรู	้

ยังเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางจิตประเภทต่างๆ	

เช่น	 ภาวะซึมเศร้า	 (Depression)	 ความวิตกกังวล	

(Anxiety)	 เป็นต้น	 (Miller,	Seligman	&	Kurlander,	

1975,	pp.347	 –	357)	และการยอมจำานนอันเกิด

จากการเรียนรู้ยังเกี่ยวข้องกับความอาย	ความกลัว	

รวมทั้งความเหงาด้วย	 อาการเหล่านี้สามารถเพิ่ม

ขึ้นได้จากการที่คนเรารู้สึกยอมจำานน	 ตัวอย่างเช่น	

ผู้หญิงที่ขี้อายเวลาอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ	 ทาง

สังคม	ในที่สุดเธออาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถ

เอาชนะอาการอายของเธอได	้ความรูส้กึทีว่า่อาการ

อายอยูน่อกเหนอืการควบคมุของเธอ	อาจทำาใหเ้ธอ

หยุดความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในสถานการณ์

ทางสังคมและทำาให้ความขี้อายของเธอยิ่งเพิ่มมาก

ขึน้	เปน็ตน้	อยา่งไรกต็ามการยอมจำานนอนัเกดิจาก

การเรียนรู้		ไม่จำาเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกสถานการณ์	

เช่น	 เด็กที่เรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไม่เก่งและ

สิ้นหวังจากการเรียนในห้องเรียน	 ก็ไม่จำาเป็นจะ

ต้องสิ้นหวังในการใช้ชีวิตจริงเสมอไป	 หากเด็กได้มี

ประสบการณเ์กีย่วกบัการคำานวณทีด่ใีนชวีติประจำา

วัน	เป็นต้น	(Cherry,	2017)	

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการยอม

จำานนอนัเกดิจากการเรยีนรูส้ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ

จิตและความเป็นอยู่ที่ดี	 คนที่เรียนรู้ความสิ้นหวัง

และยอมจำานนมกัพบอาการซมึเศรา้	มคีวามเครยีด

สูง	 รวมทั้งไม่เห็นคุณค่าในตนเองและมีแรงจูงใจใน

การดแูลสขุภาพรา่งกายนอ้ยลง	การพบนกัจติวทิยา	

จิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นทางเลือกสำาหรับการ

แก้ไขความรู้สึกสิ้นหวังนี้	 การบำาบัดความคิด	 การ

มองโลกในแง่ดี	 รวมไปถึงการมีประสบการณ์ที่

ประสบความสำาเร็จจะช่วยสร้างความมั่นใจและลด

ความรู้สึกสิ้นหวังให้น้อยลงได้	 นอกจากนี้	 พ่อแม่	

ผู้ปกครองก็สามารถมีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้

เด็กเกิดความรู้สึกสิ้นหวังและยอมจำานน	 ด้วยการ

สอนให้เด็กเรียนรู้การมองโลกในแง่ดี	 และสร้าง

ความมัน่ใจวา่ลกูมคีวามสามารถในการจดัการกบัสิง่

ต่างๆ	ด้วยการกระตุ้นให้ลูกทำากิจกรรมต่างๆ	ด้วย

ตนเอง	ใหก้ำาลงัใจ	ใหค้ำาชม	ตลอดจนปลกูฝงัทศันคติ

ทีด่ตีอ่การใชช้วีติ	สอนใหล้กูเหน็คณุคา่ในตวัเองและ

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถปลูกฝัง

ได้ตั้งแต่ยังเล็ก	(Seligman,	2006,	pp.	235	–	253)

การประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการยอม

จำานนอันเกิดจากการเรียนรู้กับการศึกษา

	 การยอมจำานนซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ว่า

ตนเองไร้ความสามารถนั้น	 ส่งผลเสียต่อบุคคลใน

หลายๆ	ด้าน	ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากความสิ้นหวังและยอมจำานนนี้เกิดขึ้น

กับช่วงวัยเด็ก	 เด็กอาจจะติดอยู่กับความรู้สึกนี้ไป

อยา่งยาวนานและสง่ผลเสยีตอ่การใชช้วีติประจำาวนั	

การเรียน	หรือ	 การทำางานในอนาคต	ดังนั้นระบบ

การศึกษาควรนำาความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้	 มาประยุกต์ใช้

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกิดความสิ้นหวังและแก้ไข

ปัญหาเด็กที่ยอมจำานนอันเกิดจากการเรียนรู้	 ให้มี

ความรู้สึกต่อตนเองที่ดีขึ้น	ซึ่งการประยุกต์ใช้ความ

รูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยอมจำานนอนัเกดิจากการเรยีน

รู้สามารถทำาได้ดังนี้
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	 1.	 ไม่ใช้การตำาหนิหรือลงโทษมากเกินไป	

การตำาหนิหรือลงโทษที่เกินกว่าเหตุ	เช่น	การด่าทอ

อยา่งไรเ้หตผุล	การเฆีย่นตอียา่งรนุแรง	เปน็ตน้	การ

ลงโทษในลกัษณะนีจ้ะนำามาซึง่ความเจบ็ปวดทัง้ทาง

ร่างกายและจิตใจ	โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้ทำาอะไรผิด	

แต่ถูกลงโทษเป็นประจำา	บางคนอาจยอมจำานนต่อ

การถูกลงโทษ	 เพราะเรียนรู้ว่าตนเองไม่สามารถ

ต่อต้านหรือทำาอะไรได้	ทำาให้เด็กไม่กล้าคิด	ไม่กล้า

แสดงออก	หากจำาเปน็ตอ้งลงโทษควรใชก้ารลงโทษ

ทีส่มเหตสุมผล	และอธบิายเหตผุลใหเ้ดก็เขา้ใจ	รวม

ถงึใหโ้อกาสเดก็ในการปรบัปรงุแกไ้ขพฤตกิรรมดว้ย

	 2.	 ไมม่อบหมายงานทีย่ากเกนิความสามารถ

ของเดก็	หากเดก็ไดร้บังานทีย่ากเกนิไป	จนตนเองไม่

สามารถทำางานที่ได้รับมอบหมายเหล่านั้นได้	เด็กก็

จะพัฒนาความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ	และ

นำาไปสู่ความสิ้นหวัง	 ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบถึง

ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน	 และมอบหมาย

งานให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ	 โดยเริ่ม

ต้นจากง่ายไปยาก	 หากงานใดที่เด็กสามารถทำาได้

เองให้โอกาสเด็กได้ใช้ความสามารถนั้น	 หากงาน

ใดที่เด็กพอจะทำาได้เมื่อได้รับคำาแนะนำาหรือการ

ช่วยเหลือจากผู้ที่มีความสามารถในด้านนั้นสูงกว่า	

ก็ต้องให้ความช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เด็กได้พัฒนา

ความสามารถของตนเองให้มากขึ้น	 แต่ถ้างานใดที่

ยากหรอืซบัซอ้นเกนิระดบัวฒุภิาวะและพฒันาการ

ของเด็ก	ก็ควรจะรอให้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อน

แล้วค่อยมอบหมายงานชิ้นนั้น

	 3.	 ผู้สอนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กไม่ว่าเด็ก

คนนั้นจะเป็นเด็กทั่วไปหรือเป็นเด็กพิเศษ	ครูควรมี

ความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้หากได้รับ

การส่งเสริมอย่างเหมาะสม	 ไม่ดูถูกความสามารถ

ของเด็ก	 เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทำา	 ได้ลอง

ปฏิบัติ	 รับฟังความคิดเห็นของเด็ก	 พยายามหา	

จุดเด่น	 ข้อดี	 และความสามารถพิเศษในด้านต่าง	

ๆ	 ของเด็กและส่งเสริมความสามารถเหล่านั้น	 ให้

คำาชมหรอืการเสรมิแรงเมือ่เดก็สามารถทำากจิกรรม

ตา่ง	ๆ 	ไดส้ำาเรจ็	สอนใหเ้ดก็เหน็คณุคา่ในตนเอง	เชือ่

มั่นในศักยภาพของตนเอง	 คอยให้กำาลังใจเมื่อเด็ก

ท้อแท้	สิ้นหวัง	รวมถึงช่วยเสนอแนะแนวทางที่เป็น

ประโยชน์ต่อเด็กเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือ

	 4.	 สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่เด็ก	 เพราะ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีความ

พยายามในการทำาสิ่งต่างๆ	 ให้ประสบผลสำาเร็จ	

อย่างมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	 ดังนั้นการมี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะช่วยให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะ

ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ	 เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	

อาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่

สามารถชว่ยปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิความสิน้หวงัและยอม

จำานนได้

	 5.	 การสอนให้เด็กมองโลกในแง่ดี	 การมอง

โลกในแง่ดีเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้

เด็กเกิดความรู้สึกสิ้นหวังและยอมจำานน	 และยัง

ช่วยในการปรับความคิดของผู้ที่สิ้นหวังให้ดีขึ้นได้	

เซลิกแมน	(Seligman,	2006,	pp.207	–	208)	ผู้นำา

ด้านจิตวิทยาเชิงบวก	อธิบายว่า	การมองโลกในแง่

ดีเป็นคุณสมบัติสำาคัญที่สุดที่จะช่วยให้มนุษย์เรามี

ความสขุ	รวมถงึประสบความสำาเรจ็ทัง้ดา้นชวีติสว่น

ตวัและชวีติการทำางาน	การมองโลกในแงด่	ีจะทำาให้

บุคคลเห็นประโยชน์จากสถานการณ์ต่างๆ	 แม้ว่า

บางสถานการณ์อาจจะเลวร้าย	ก็ตาม	บุคคลที่มอง

โลกในแง่ดีจะมองว่าอุปสรรคต่างๆ	 	 ที่ผ่านเข้ามา

เป็นบทเรียนสำาหรับการพัฒนาตนเอง	 และมุ่งไป			

สู่เป้าหมายในอนาคตมากกว่าจะยึดติดกับอดีต	

	 อย่างไรก็ตามการป้องกันไม่ให้การยอมจำานน

อันเกิดจากการเรียนรู้เกิดขึ้น	 ย่อมดีกว่าการรอให้	
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เกิดขึ้นแล้วค่อยหาทางแก้ไข	 ดังนั้นในการจัดการ

ศึกษาควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกสิ้นหวังและ			

การยอมจำานนเกิดขึ้นกับผู้เรียน	 เพื่อให้เด็กได้	

พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นกำาลัง
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พฤติกรรมเอื้อสังคม

ความหมาย

	 พฤติกรรมเอื้อสังคม	 (Prosocial	 Behavior)	

หมายถงึ	การกระทำาของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีเ่ปน็

ประโยชนแ์กบ่คุคลอืน่หรอืกลุม่บคุคลอืน่ดว้ยความ

สมัครใจ	 โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือรางวัลตอบ

แทนใดๆ	 จากการกระทำาเหล่านั้น	 โดยการกระทำา	

ดังกล่าวอาจทำาให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องเสีย

สละกำาลังกาย	กำาลังความคิด	เวลา	ทรัพย์สิน	หรือ

บางครั้งอาจเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของผู้กระทำาได้

ความเป็นมา

	 Bierhoff	 (2002)	 ได้อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมเอื้อสังคม	 (Prosocial	Behavior)	

พฤติกรรมการช่วยเหลือ	 (Helping)	 และความ

เอื้อเฟื้อ	(Altruism)	ไว้ดังนี้

	 1)	 การช่วยเหลือ	(Helping)	เป็นคำาที่มีความ

หมายกว้างที่สุด	 ประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นการ

สนับสนุนระหว่างบุคคล	 (Interpersonal	 Support)	

ทุกชนิด

	 2)	 พฤตกิรรมเอือ้สงัคม	(Prosocial	Behavior)	

เป็นคำาที่ใช้แคบลงมา	 ถือเป็นการกระทำาที่ตั้งใจจะ

เข้าไปทำาให้สถานการณ์ของผู้รับความช่วยเหลือ

ดีขึ้น	 ผู้ให้ความช่วยเหลือจะไม่ถูกจูงใจจากการ	

กระทำาตามภาระหน้าที่ด้านอาชีพ	 และผู้ได้รับ

ความช่วยเหลือจะต้องเป็นตัวบุคคล	ไม่ใช่องค์การ

	 3)	ความเอือ้เฟือ้หรอืความเอือ้อาทร	(Altruism)	

หมายถึง	 พฤติกรรมเอื้อสังคมที่มีข้อจำากัดเพิ่มเติม

คือจะต้องมีแรงจูงใจของผู้ช่วยเหลือ	 โดยเป็นผล

มาจากผู้ให้ความช่วยเหลือมีการหยั่งลึกทางสังคม	

(Perspective	Taking)	และการร่วมรู้สึก	(Empathy)	

เกิดขึ้น

	 สามารถสรุปความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเอื้อ

สงัคม	การชว่ยเหลอื	และความเอือ้เฟือ้	ดงัภาพที ่1

 ภาพที่ 1	 แสดงความสัมพันธ์ของพฤติกรรม

เอื้อสังคม	การช่วยเหลือ	และความเอื้อเฟื้อ

	 จากภาพที่	 1	 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเอื้อ

สังคมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ	 และในขณะ

เดียวกันพฤติกรรมเอื้อสังคมยังครอบคลุมไปถึง

ความเอื้อเฟื้อด้วย

แนวทางการเกิดพฤติกรรมเอื้อสังคม

	 Eisenberg	และคณะ	(1984)	ไดก้ลา่วถงึการเกดิ

พฤติกรรมเอื้อสังคม	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	ลักษณะ	

คือ

	 1)		 พฤติกรรมเอื้อสังคมที่เกิดขึ้นเองหรือ

เป็นไปตามธรรมชาติ	 (Spontaneous	 Prosocial	

Behavior)	 เป็นพฤติกรรมเอื้อสังคมที่ผู้กระทำาริเริ่ม

กระทำาด้วยตนเอง	 โดยที่ผู้รับความช่วยเหลือหรือ

บุคคลอื่นไม่ได้ร้องขอ	(ทางวาจาหรือท่าทาง)

	 2)		 พฤติกรรมเอื้อสังคมที่มีการร้องขอจาก

บุคคลอื่น	 (Asked–for	 Prosocial	 Behavior)	 เป็น

พฤติกรรมเอื้อสังคมที่ผู้รับความช่วยเหลือร้องขอ

ความชว่ยเหลอืทัง้ทางวาจาและทา่ทาง	ซึง่ผูร้อ้งขอ

อาจจะเป็นบุคคลที่สามก็ได้

การชวยเหลือ ความเอื้อเฟอพฤติกรรม
เอื้อสังคม
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ความเปน็มาและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม

เอื้อสังคม

	 พฤติกรรมเอื้อสังคมหรือ	Prosocial	Behavior	

เป็นการกระทำาเชิงบวก	 ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและกลุ่มสังคม	 เพื่อสร้างความ

สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม	 โดยมีลักษณะของ

การกระทำาที่ตั้งใจจะเข้าไปทำาให้สถานการณ์ต่างๆ	

ของผูร้บัความชว่ยเหลอืดขีึน้	ซึง่ตรงกนัขา้มกบัคำาวา่	

พฤติกรรมต่อต้านสังคม	หรือ	Antisocial	Behavior	

(Knickerbocker,	2003	Bierhoff,	2002)	

	 พฤติกรรมเอื้อสังคมได้ถูกนำามาใช้ครั้งแรกใน

ช่วงปี	 ค.ศ.	 1970	 โดยนักวิชาการด้านสังคมวิทยา

และได้รับความสนใจในการนำามาใช้กับศาสตร์ด้าน

จิตวิทยาในสาขาต่างๆ	 อาทิ	 จิตวิทยาพัฒนาการ	

จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาทั่วไป	 เป็นต้น	 โดย

ในระยะแรกนักทฤษฎีหลายท่านได้โต้แย้งถึง

ประเด็นปัญหาที่ว่า	 พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นสิ่ง

ที่ติดตัวมาโดยกำาเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้	 โดย

นักมานุษยวิทยาและนักชีวสังคมมีความเชื่อว่า	

พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นสิ่งที่ได้ถูกกำาหนดไว้ในยีน	

(gene)	 ของมนุษย์	 และเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน

โดยธรรมชาตขิองมนษุยท์ีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่	เพือ่ให้

เผ่าพันธุ์นั้นยังคงอยู่ต่อไป	ซึ่งตรงข้ามกับนักทฤษฎี

กลุ่มจิตวิเคราะห์และกลุ่มนักทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สงัคม	ทีโ่ตแ้ยง้เกีย่วกบัพฤตกิรรมเอือ้สงัคมของเดก็	

มาจากยีนหรือมีวิวัฒนาการมาจากประวัติศาสตร	์

แต่พฤติกรรมดังกล่าวมาจากการได้มีประสบการณ์

กับตัวแทนของสังคมกลุ่มต่างๆ	 ส่วนนักทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาเห็นด้วยกับแนวความคิด

อันหลังและยังเสริมว่า	 รูปแบบหรือความถี่ในการ	

กระทำาพฤตกิรรมทีเ่อือ้สงัคมของเดก็นัน้	จะตอ้งขึน้

อยู่กับทักษะทางความคิดและระดับสติปัญญาด้วย	

(Shaffer,	1994	อ้างถึงในวันดี	ละอองทิพรส,	2540)	

โดยมทีฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมเอือ้สงัคม	ดงันี้

 1. ทฤษฎีจิต–สังคมของ Erikson (Psycho-

logical Theory)

	 Erikson	 ได้ตั้งทฤษฎีจิต–สังคม	 จากการ

ดัดแปลงทฤษฎีพัฒนาการทางจิตเพศของ	 Frued	

โดยได้ขยายขั้นพัฒนาการจากเดิม	 5	 ขั้นในทฤษฎี

ของ	Frued	ออกไปเปน็	8	ขัน้	โดยแตล่ะขัน้จะมภีาวะ

วิกฤติซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามที่อาจเป็นไปได้ใน	

2	ลกัษณะ	คอื	ลกัษณะทางบวกและลกัษณะทางลบ	

ซึ่งภาวะวิกฤตินี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ		หากบุคคล

สามารถผ่านวิกฤติหรือข้อขัดแย้งในแต่ละขั้นได	้ ก็	

จะทำาให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และช่วยส่ง

เสริมพัฒนาการในขั้นต่อไปให้ประสบความสำาเร็จ

ง่ายขึ้น	 แต่หากไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้หรือ

แก้ไขได้ไม่ดี	 จะทำาให้ได้ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์	 ที่

กอ่ใหเ้กดิบคุลกิภาพทีเ่ปน็ปญัหาและขดัขวางความ

สำาเร็จของการแก้ไขข้อขัดแย้งในขั้นต่อๆ	 ไป	 เว้น	

เสียแต่บุคคลจะได้รับคำาแนะนำา	 การช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ	หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม	 (ประณต	

เค้าฉิม,	 2549,	 2553)	ทั้งนี้	 ขั้นพัฒนาการทั้งแปด	

ขัน้มดีงัตอ่ไปนี	้	(Passer	&	Smith,	2007	;	Santrock,	

2009)

	 ขั้นที่	1	 เป็นระยะของการพัฒนาความไว้

วางใจกับความไม่ไว้วางใจ	(Trust	vs	mistrust)	เริ่ม

ตั้งแต่อายุแรกเกิด	–	1	ปี	ประสบการณ์ในการสร้าง

ความไว้วางใจให้แก่ทารกในขวบปีแรกมีผลต่อชีวิต

ในระยะยาว	หากไดร้บัประสบการณไ์มด่	ีไมต่อ่เนือ่ง	

อาจทำาให้เด็กไม่ไว้วางใจผู้คนในอนาคต

	 ขั้นที่	2	 เป็นระยะของการพัฒนาความเป็น

ตัวของตัวเองกับความละอายและความสงสัย	

(Autonomy	vs	shame	and	doubt)		อยู่ในช่วงอายุ	

1	–	3	ปี	เป็นระยะที่เด็กเริ่มเรียนรู้ทักษะพื้นฐานใน

การดแูลตนเองเบือ้งตน้	หากลม้เหลวอาจทำาใหเ้ดก็

ต้องพึ่งพาผู้อื่น	 จนเกิดความรู้สึกละอายและสงสัย

ในความสามารถของตนเอง
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	 ขั้นที่	3		 เป็นระยะของการพัฒนาความคิด

ริเริ่ม	กับความรู้สึกผิด	(Initiative	vs	guilt)	อยู่ในช่วง

อายุ	3	–	6	ป	ีเปน็ชว่งวยัทีเ่ดก็กำาลงัเขา้สูโ่รงเรยีนใน

ระดบัอนบุาลและเขา้สูส่งัคม	ไดท้ำากจิกรรมตา่งๆ	ที่

แปลกใหม	่ทา้ทาย	มคีวามรบัผดิชอบ	มจีนิตนาการ	

หากเด็กถูกขัดขวางอาจทำาให้เสียใจและรู้สึกผิดกับ

การกระทำานั้น

	 ขั้นที่	4	 เป็นระยะของการพัฒนาความขยัน

หมั่นเพียร	กับการมีปมด้อย	(Industry	vs	inferiority)	

อยูใ่นชว่งอาย	ุ6	–	12	ป	ีเดก็จะเริม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

เรยีนรูห้รอืทำาความเขา้ใจในเรือ่งตา่งๆ	และมทีกัษะ

ทางความคิดมากขึ้น	 หากตนขาดทักษะและความ

สามารถในด้านต่างๆ	เมื่อเทียบกับผู้อื่น	อาจทำาให้

เด็กรู้สึกมีปมด้อยในเรื่องนั้นไปตลอดชีวิต	

	 ขั้นที่	5	 เป็นระยะของการพัฒนาความมี

เอกลกัษณแ์หง่ตนกบัความสบัสนในตนเอง	(Identity	

vs	identity	confusion	อยูใ่นชว่งอาย	ุ12	–	20	ป	ี	เปน็

ขั้นที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง	

เริ่มมีบทบาทของความเป็นผู้ใหญ่	หากค้นหาความ

เปน็ตวัเองไมไ่ดอ้าจทำาใหเ้กดิความสบัสนในบทบาท

ของตนเองในอนาคตได้

	 ขั้นที่	6	 เปน็ระยะของการพฒันาความผกูพนั	

กับการแยกตัว	 (Intimacy	 vs	 isolation)	 อยู่ในช่วง

อายุ	 20	 –	 40	 ปี	 บุคคลจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคมกับผู้อื่น	 สนิทสนม	 ผูกพันใกล้ชิด	 หาก

ขาดความผกูพนัทางสงัคมหรอืลม้เหลวในการสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีล่กึซึง้กบัผูอ้ืน่อาจทำาใหเ้ปน็บคุคลที่

แยกตัวจากสังคม

	 ขั้นที่	7	 เป็นระยะของการพัฒนาการทำา

ประโยชนแ์กส่งัคมกบัความเฉือ่ยชา	(Generativity	vs	

stagnation)	 อยู่ในช่วงอายุ	 40	 –	 60	ปี	 บุคคลจะ

สนใจให้ความช่วยเหลือหรือพัฒนาบุคคลรุ่นต่อ

ไปให้เจริญก้าวหน้าและทำาประโยชน์ให้แก่สังคม	

หากบุคคลไม่สามารถพแสดงบทบาทดังกล่าวได้

จะหมกมุ่นอยู่กับตนเอง	 และใช้ชีวิตอย่างเฉื่อยชา						

ไร้คุณค่า

	 ขั้นที่	8	 เปน็ระยะของการพฒันาความมัน่คง

สมบูรณ์กับความสิ้นหวัง	(Integrity	vs	despair)	อยู่

ในช่วงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 บุคคลจะประเมินช่วงชีวิต

ที่ผ่านมาว่ามีความหมาย	 ประสบความสำาเร็จมาก

นอ้ยเพยีงใด	หรอืในทางตรงกนัขา้มอาจรูส้กึผดิหวงั	

ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตได้

	 จากพฒันาการทัง้แปด	ขัน้ดงักลา่ว	ขัน้ทีม่คีวาม

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอื้อสังคมมากที่สุด	 คือ	 ขั้น

ที่	 7	 เป็นระยะของการพัฒนาการเกี่ยวกับการทำา

ประโยชนใ์หแ้กส่งัคมกบัความเฉือ่ยชา	ซึง่อยูใ่นชว่ง

วัยกลางคนที่เป็นวัยสร้างสรรค์หรือทำาประโยชน์ให้

กับสังคมมากขึ้น	หากพัฒนาการของบุคคลในขั้นที่	

5	และ	6	เป็นไปด้วยดี	รู้ว่าตนเองมีเอกลักษณ์เช่น

ใด	มคีวามตอ้งการอยา่งไรในชวีติ	ตลอดจนสามารถ

สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้		เมื่อมาถึงขั้นที่	7	

กพ็รอ้มทีจ่ะทำาประโยชนต์า่งๆ	ใหก้บัสงัคม	มคีวาม

เตม็ใจทีจ่ะมองขา้มตนเองและแสดงความหว่งใยตอ่

ผู้อื่น	ช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวและสังคม	รวมทั้ง

รู้จักที่จะอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีต่อไป	

แต่ถ้าบุคคลใดไม่พัฒนามาถึงในขั้นนี้จะเกิดความ

รู้สึกท้อถอย		เหนื่อยหน่ายในชีวิต	คิดถึงแต่ตนเอง	

ไม่สร้างประโยชน์ให้สังคม	

	 จากทฤษฎีจิต	–	สังคมของ	Erikson	สรุปได้ว่า	

พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะแสดงออก

อย่างเด่นชัดในพัฒนาการช่วงวัยกลางคน	 ซึ่งเป็น

ผลมาจากพัฒนาการที่ดีในขั้นก่อนหน้าหรือการได้

รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย	 ทั้งนี้	

หากตอ้งการพฒันาบคุคลใหม้คีณุลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่

สังคมหรือทำาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	 จะต้องส่งเสริม

พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยให้สมบูรณ์ต่อไป
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 2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำา

ของ Skinner (Operant Conditioning Theory)

	 ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบการกระทำา	มแีนวคดิ

ว่า	บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ	มากขึ้น	หรือลด

ลง	 จากการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด

พฤติกรรมกับผลที่ตามมา	 หากแสดงพฤติกรรม	

แล้วตามมาด้วยผลที่พึงพอใจ	 บุคคลจะเรียนรู้และ

แสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำาอีก	เช่น	ช่วยครูถือของ	แล้ว

รับคำาชมเชย	 เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้น

อีก	 คือเมื่อพบเห็นครูถือของ	 นักเรียนก็มีแนวโน้ม

ที่จะแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือ	 เพราะเกิดการ

เรียนรู้ว่า	ช่วยถือของแล้วได้คำาชมเชย	สำาหรับผลที่

ตามมาหลงัแสดงพฤตกิรรมแบง่ออกเปน็	2	ลกัษณะ	

คือ	 ผลที่ทำาให้บุคคลมีความถี่ของพฤติกรรมเพิ่ม

มากขึ้น	 แสดงว่าผลนั้นเป็นการเสริมแรง	 แต่ถ้าผล

ที่ตามมาหลังแสดงพฤติกรรมทำาให้บุคคลมีความถี่

ของพฤติกรรมลดลง	แสดงว่าผลนั้นเป็นการลงโทษ	

โดยการเสรมิแรงและการลงโทษยงัสามารถแบง่ออก

เปน็ทางบวก	กบัทางลบ	ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึเฉพาะการ

เสริมแรง	ดังนี้	(Passer	&	Smith,	2007;	Santrock,	

2009;	สมโภชน	์เอีย่มสภุาษติ,	2553;	อรรควชิ	จารกึ

จารีตและประณต		เค้าฉิม,	2556)		

	 1)	 การ เสริ มแร งทางบวก 	 (Pos i t i v e	

Reinforcement)	 หมายถึง	 การที่บุคคลแสดง

พฤตกิรรมในสถานการณใ์ดสถานการณห์นึง่	แลว้ได้

รบัสิง่ทีพ่งึพอใจ	ทำาใหก้ารแสดงพฤตกิรรมมคีวามถี่

เพิ่มมากขึ้น	 สามารถอธิบายพฤติกรรมเอื้อสังคม	

ได้ว่า	 หากเด็กช่วยเหลือผู้อื่น	 แล้วได้รับคำาชมจาก

ผูใ้หญ	่กจ็ะมกีารชว่ยเหลอืผูอ้ืน่มากขึน้	โดยในตอน

แรกเด็กจะแสดงพฤติกรรมเพราะหวังคำาชมอีก	 ซึ่ง

การให้คำาชมถือเป็นการพัฒนาความรู้สึกทางบวก

และคุณค่าในตนเองให้กับเด็กด้วย	 และเมื่อเด็ก

เรียนรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ดี	 เด็กก็

ยังคงแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ขึ้นอีก	 โดยปราศจาก

คำาชมหรือการคาดหวังผลตอบแทน	 เพราะทำาแล้ว

เกิดความสุข	ความพึงพอใจ	หรือความภูมิใจ	ความ

รูส้กึเหลา่นีเ้ปน็ตวัเสรมิแรงจากภายใน	(Covert	Re-

inforcer)	ทีพ่ฒันามาแทนทีต่วัเสรมิแรงจากภายนอก	

	 2)	 ก า ร เ ส ริ ม แร งทา งลบ 	 (Nega t i v e	

Reinforcement)	 หมายถึง	 การที่บุคคลแสดง

พฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง	 แล้ว

สามารถถอดถอนสิ่งที่ไม่พึงพอใจออกไปได้	 ทำาให้

การแสดงพฤติกรรมมีความถี่เพิ่มมากขึ้น	 สามารถ

อธิบายพฤติกรรมเอื้อสังคม	 ได้ว่า	 บางคนจะรู้สึก

ผดิ	หรอืละอายใจ	เมือ่มโีอกาสชว่ยเหลอืผูอ้ืน่แตไ่ม่

ไดก้ระทำา	ดงันัน้บคุคลประเภทนีจ้ะแสดงพฤตกิรรม

เอื้อสังคม	เพื่อถอดถอนความรู้สึกผิด	หรือความไม่

สบายใจออกไป	เช่น	การสละที่นั่งบนรถโดยสารให้

แกค่นชรา	การแบง่ปนัสิง่ของใหผู้อ้ืน่	การชว่ยเหลอื

เพื่อนร่วมงานที่ประสบปัญหา	ฯลฯ	โดยการกระทำา

เหลา่นีไ้มไ่ดห้วงัรางวลั	แตก่ระทำาเพือ่ถอดถอนสิง่ที่

ไม่พึงพอใจในจิตใจตนเองออกไป

 3. ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมเชงิการรูค้ดิ 

ของ Bandura (Social Cognitive Theory)

	 Bandura	(1989)	เชื่อว่า	พฤติกรรมของบุคคล

ไมไ่ดเ้กดิจากปจัจยัทางสิง่แวดลอ้มเพยีงอยา่งเดยีว

เท่านั้น	 ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล

ด้วย	 กล่าวคือสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของบุคคล	ในขณะเดียวกันลักษณะของบุคคล	เช่น	

กระบวนการรู้คิด	 ความคาดหวัง	 ก็มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมเชน่กนั	Bandura	ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบั

ความสมัพนัธก์นัแบบสองทศิทาง	คอื	ตา่งมอีทิธพิล

ต่อกันและกัน	ของสิ่งแวดล้อม	 (Environment	 :	E)	

ลักษณะของบุคคล	 (Person	 :	 P)	 และพฤติกรรม	

(Behavior	:	B)	และเรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้

วา่	การกำาหนดซึง่กนัและกนั	(Reciprocal	Determin-



28

ism)	นั่นคือ	ปัจจัยแต่ละอย่างในสามประการนี้ต่าง

มีอิทธิพลต่อปัจจัยอีกสองประการที่เหลือ	ดังแสดง

ในภาพที่ 2

 ภาพที ่2	การกำาหนดซึง่กนัและกนั	(Reciprocal	

Determinism)

	 จากการกำาหนดซึ่งกันและกันข้างต้นสรุปได้ว่า	

พฤติกรรมจะได้รับผลกระทบจากทั้งสิ่งแวดล้อม

ที่บุคคลประสบ	 รวมทั้งจากลักษณะของตัวบุคคล

เอง	 และในที่สุดตัวแปรบุคคลและสิ่งแวดล้อมจะ

ส่งผลกระทบต่อกันและกัน	ตัวอย่างสำาคัญของการ

แสดงบทบาทร่วมกันของสิ่งแวดล้อม	(E)	บุคคล	(P)	

และพฤติกรรม	 (B)	 คือ	 การเลียนแบบจากตัวแบบ	

(Modeling)	ซึ่ง	Bandura	อธิบายว่า	ในสถานการณ์

ทางสงัคม	พฤตกิรรมของมนษุยส์ว่นมากจะเปน็การ

เรียนรู้จากการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัว

แบบ	 ทั้งตัวแบบที่มีชีวิตและตัวแบบเชิงสัญลักษณ์	

(Bandura,1977,	 1986)	 โดยการเรียนรู้จากตัว

แบบประกอบไปด้วย	 4	 กระบวนการ	 ดังต่อไปนี้		

(Bandura,1977,	1986,	1989)

	 1)	 การใส่ใจ (Attention)	 สิ่งสำาคัญแรกสุดที่

บุคคลไม่อาจเลียนแบบตัวแบบได้	 ถ้าขาดความ

ใสใ่จในตวัแบบ	การใสใ่จจะทำาใหร้บัรูพ้ฤตกิรรมของ	

ตวัแบบไดอ้ยา่งแมน่ยำา	และเปน็ตวักำาหนดวา่บคุคล

จะสังเกตอะไรจากตัวแบบ	 โดยตัวแบบที่ดึงดูด

ความสนใจมกัเปน็ตวัแบบทีม่ลีกัษณะเดน่ชดัหรอืมี

คุณลักษณะที่ดึงดูดอื่นๆ	นอกจากนี้	ความใส่ใจยัง

ขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะทางจติใจของแตล่ะบคุคลดว้ย	

เช่น	ความต้องการ	หรือความสนใจ	

	 2)	 การจดจำา	(Retention)	ผู้สังเกตต้องจดจำา

สิง่ทีต่นใสใ่จสงัเกตมาใหไ้ด้	เพือ่การนำากลบัมาใชต้อ่

ไป			การจดจำานี้อาจอยู่ในแบบคำาพูด	หรือในแบบ

รปูภาพ	หรอืทัง้สองอยา่งกไ็ด	้โดยการจดจำานีข้ึน้อยู่

กับความสามารถทางการรู้คิดของแต่ละบุคคลด้วย	

	 3)	 การกระทำาพฤติกรรม	 (Reproduction)	

เปน็กระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมอืนตวัแบบ	ซึง่

กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สังเกตมีความ

สามารถในการแสดงพฤตกิรรมนัน้	บางครัง้อาจตอ้ง

มีการฝึกฝนและได้รับการแนะนำาบางประการด้วย

	 4)	 การจูงใจ	 (Motivation)	 ซึ่ง	 Bandura	 ได้

แยกความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้	 (Acquisition)	

และผลของการกระทำา	(Performance)	ออกจากกัน

อย่างชัดเจน	 นั่นคือ	 คนเราเรียนรู้จากการสังเกต	

แตไ่มไ่ดแ้สดงพฤตกิรรมทีเ่รยีนรูจ้ากตวัแบบนัน้โดย

ทนัท	ีโดยจะแสดงออกกต็อ่เมือ่มแีรงจงูใจบางอยา่ง	

หากบคุคลเชือ่วา่การกระทำาเชน่นัน้มปีระโยชนก์จ็ะ

แสดงพฤติกรรมออกมา

	 จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงการรู้คิด	

ของ	 Bandura	 สรุปได้ว่า	 การเกิดพฤติกรรมส่วน

ใหญ่ของบุคคลเป็นผลมาจากการสังเกต	และเลียน

แบบจากตัวแบบ		ดังนั้นหากบุคคลได้พบเจอกับตัว

แบบที่มีพฤติกรรมเอื้อสังคม	 บุคคลก็จะสามารถ

เรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้ผ่านกระบวนการเรียนรู้

จากตัวแบบทั้ง	4	ประการข้างต้น	และนำาไปสู่การมี

พฤติกรรมเอื้อสังคมได้

องค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคม

	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พบว่า	 องค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคมส่วน

ใหญ่จะกล่าวถึงลักษณะหรือรูปแบบของพฤติกรรม

เอื้อสังคมว่า	 บุคคลที่มีพฤติกรรมเอื้อสังคมจะต้อง

B E

P
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มีลักษณะหรือรูปแบบของการกระทำาเป็นอย่างไร	

และนำาลักษณะเหล่านั้นมาสร้างเป็นเครื่องมือวัด	

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคม	

ทั้งนี้	 องค์ประกอบของพฤติกรรมเอื้อสังคมที่ถูก

นำาไปใช้ในงานวิจัยกันอย่างแพร่หลายทั้งในและ

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

ประกอบของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไว้	 3	 องค์

ประกอบ	ดังนี้	

	 1. การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง	ความ

พยายามที่จะแบ่งเบาหรือบรรเทาความต้องการ	

ของผู้อื่น	 โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง

การช่วยเหลือให้ผู้อื่นบรรลุถึงเป้าหมาย	 การให้

ข้อมูลหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนกับผู้อื่น	

	 2. การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง	การยอม

สละหรอืใหย้มืสิง่ของทีเ่ปน็ของตนเอง	หรอืสิง่ทีเ่คย

ครอบครองอยู่ให้กับผู้อื่น

	 3. การปลอบโยน (Comforting) หมายถงึ	ความ

พยายามที่จะบรรเทาหรือผ่อนคลายความทุกข์

ของผู้อื่น	 โดยใช้คำาพูดหรือการกระทำาเพื่อให้ผู้อื่น

คลายความกังวลหรือความไม่สบายใจ	 (Eisenberg	

and	Neal,	1979)		

การประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมเอือ้

สังคมกับการศึกษา

	 พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นพฤติกรรมในเชิง

จริยธรรมชนิดหนึ่ง	ซึ่งเป็นการกระทำาในเชิงบวกต่อ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม	 และยังมีส่วนช่วย	

สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม	 ดังนั้น	

ขอ้เสนอแนะในการประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจของ

พฤติกรรมเอื้อสังคมกับการศึกษาสามารถทำาได้	 3	

แนวทาง	ดังนี้

	 1.	 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการศึกษา	

	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการศึกษาระหว่างรัฐบาล	 ภาคเอกชน	

ประชาชน	และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง	เพือ่รว่มใหข้อ้เสนอ

แนะในการกำาหนดทศิทาง	นโยบาย	พฒันาหลกัสตูร	

พฒันาบคุลากรทางการศกึษา	และเพิม่แหลง่เรยีนรู้

ทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมเอือ้สงัคมให้

มากขึ้น	

	 2.	 สถานศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ		

	 ผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถ

นำาหัวข้อหรือเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเอื้อสังคม

บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	 ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ

มหาวิทยาลัย	 พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้บริหาร

และบุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อตระหนักถึงความ

สำาคัญและประโยชน์ของการมีพฤติกรรมเอื้อสังคม	

โดยอาจจดัในรปูแบบทีห่ลากหลาย	อาท	ิการเรยีนรู้

ผา่นทาง	E–book	การจดัโครงการฝกึอบรมใหค้วาม

รู้	 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	

เป็นต้น	 นอกจากนี้สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมแหล่ง

เรียนรู้ยุคใหม่ที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ

ระดับชั้น	อาทิ	 ในรูปแบบของ	Application	Game	

เว็บไซต์ของสถานศึกษา	 สื่อโฆษณาทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา	เปน็ตน้	เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ

เข้าถึงแหล่งความรู้ได้หลากหลายช่องทาง

	 3.	 บุคลากรทางการศึกษา

	 บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลสำาคัญที่มี

สว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงตอ่การสง่เสรมิพฤตกิรรมเอือ้

สังคมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่	 ดังนั้นครูอาจารย์ควร



30

จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ	 อาทิ	 การ

ช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	การปลอบโยน	ฯลฯ	เพื่อให้

ผู้เรียนได้มีตัวแบบที่ดีในการนำาไปปฏิบัติตนทั้งใน

ชวีติดา้นการเรยีนและสว่นตวั	นอกจากนีค้รอูาจารย์

อาจสอดแทรกกิจกรรมที่เอื้อต่อสังคมระหว่างการ

เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	บทบาทสมมติ	

สถานการณ์จำาลอง	 โครงการบูรณาการทั้งในและ

นอกสถานที่	ฯลฯ	และอาจใช้วิธีการเสริมแรงเมื่อผู้

เรียนมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคม	อาทิ	การกล่าวคำา

ชมเชย	 การให้แต้มหรือคะแนน	 การให้เกียรติบัตร	

ฯลฯ	 เพื่อเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่

ดีต่อไป	

	 อนึ่ง	 แนวทางดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องที่แปลก

ใหม่มากนัก	 แต่หากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้

ความสำาคัญ	 และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างต่อ

เนื่อง	จะก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมโดยรวม	เนื่องจาก

การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมจะทำาให้สังคม

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	 มีคุณธรรม

จริยธรรม	มีความเสมอภาค	สอดคล้องกับหลักการ

สำาคญัสว่นหนึง่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	 ที่ยึด	

“คนเปน็ศนูยก์ลางการพฒันา”	โดยมุง่สรา้งคณุภาพ

ชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำาหรับคนไทย	พัฒนาคนให้มี

ความเปน็คนทีส่มบรูณ	์มวีนิยั	ใฝรู่	้มคีวามรู	้มทีกัษะ	

มีความคิดสร้างสรรค์	 มีทัศนคติที่ดี	 รับผิดชอบต่อ

สังคม	 มีจริยธรรมและคุณธรรม	 พัฒนาคนทุกช่วง

วัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง

มีคุณภาพ	 รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และ

อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ใช้

ประโยชนท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่ง

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 

เพื่อตอบคำาถามแก่ตนเองว่าการวางแผนการสอน 

กระบวนการสอนและผลลัพธ์ที่ได้จากการสอนเป็น

อยา่งไร มปีระสทิธภิาพตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหรอื

ไม ่อยา่งไร อนัจะนำาไปสูก่ารหาเหตผุลและแนวทาง

ให้ตนเองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการสอนให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้น

ความเป็นมา

 การสะท้อนคิดหรือคิดสะท้อนด้วยตนเอง

ของครู มีที่มาจากการที่จอห์น ดุย ได้กล่าวว่าการ

สะท้อนคิด (reflection) เป็นการใช้หลักการคิดเมื่อ

ครูรู้สึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนเกิดความสงสัยและ

การพยายามหาคำาตอบเพือ่แกป้ญัหาหรอือปุสรรค

ที่กำาลังเผชิญอยู่ การคิดในลักษณะนี้ เรียกว่า การ

คิดเชิงสะท้อน (reflective thinking) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ

ครูตั้งใจใช้ความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ (Dewey, 

1933 อ้างถึงใน van Manen, 1995:1) 

 1. เกิดความสงสัย เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่

รู้สึกว่าอาจมีปัญหาและต้องการหาคำาตอบด้วยตัว

เอง

 2. พยายามทำาความเข้าใจกับสถานการณ์ 

และวิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสถานการณ์ยัง

เป็นเช่นนั้น

 3. ทบทวนปัญหาและสภาพแวดล้อมอย่าง

ละเอียด

 4. ตัง้สมมตุฐิานและหาคำาตอบวา่มทีางเลอืก

ใดบ้างที่สามารถทำาได้

 5. ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด โดย

อาจเป็นเพียงวางแผนว่าจะทำาอย่างไร หรืออาจ

ดำาเนินการทันที

แนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนคิดของครู

 ในขณะที่แนวคิดของจอห์น ดุย ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวาง และนักการศึกษาพยายาม

นำาแนวคิดลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น 

แวน มาเน็น (van Manen, 1977) ได้ขยายความ

ว่าการสะท้อนคิดมี 3 ลักษณะที่มีระดับแตกต่างกัน           

3 ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับปฏิบัติการ (technical) ที่จำากัดการ

สะท้อนคิดเพียงการสอนและหลักสูตร ไม่มีการ

คำานึงถึงบริบททางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

เรียนการสอน

 2. ระดับจริงจัง (deliberative) ที่เพิ่มเติมการ

ให้ความสำาคัญกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอนโดยตรง  เช่น สภาพของโรงเรียน ชุมชน 

ที่อาจส่งผลต่อการจัดการศึกษา เป็นต้น

 3. ระดบัวพิากษ ์(critical) ทีเ่นน้การวเิคราะห์

มิติของสังคม เช่น อิทธิพลเชิงสังคม วัฒนธรรม ค่า

นิยม ความยุติธรรม และอัตลักษณ์ที่ฝังรากลึกอยู่

ในองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบส่วน

ต่างๆ ของการจัดการศึกษา

 ต่อมา ฌอน (Schon, 1983 ; 1987) นักการ

ศึกษาที่มีประสบการณ์จากการเป็นสถาปนิก 

อธิบายว่า การสะท้อนคิดเกี่ยวกับการสอนของครู

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่างกัน รวมทั้งมี

จุดเน้นที่ต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
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 1. การสะท้อนคิดระหว่างสอน (reflection in 

action) โดยครูวิเคราะห์สถานการณ์และการสอน

ของตนในระหว่างที่กระบวนการเรียนการสอนยัง

ดำาเนินอยู่ เช่นระหว่างการสอนบทเรียนใดบทเรียน

หนึ่ง การสอนที่ยังไม่จบหน่วยการเรียน หรือยังไม่

สิ้นสุดภาคเรียน เพื่อไตร่ตรองข้อดี ข้อควรแก้ไข สิ่ง

ที่ควรเพิ่มเติม และดำาเนินการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

บุคลิกภาพ หรือ องค์ประกอบย่อยของการสอนที่

จะชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้กอ่น

กระบวนการเรียนการสอนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 2. การสะท้อนคิดย้อนสิ่ งที่กระทำาแล้ว 

(reflection on action) เป็นการสะท้อนคิดหลังเสร็จ

สิน้การเรยีนการสอนแลว้ เชน่ เมือ่จบภาคการศกึษา

หรอืสิน้สดุการสอนรายวชิานัน้ๆ หรอืจบหนว่ยการ

เรยีน หรอื จบหลกัสตูร เปน็ตน้ และยงัไมม่กีารสอน

ตอ่เนือ่งทนัท ีการสะทอ้นคดิลกัษณะนีเ้นน้การมอง

ย้อนกลับไปพิจารณาการสอนของตน พร้อมๆ กับ

ใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์ของการสอน 

ซึ่งการมองย้อนเช่นนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับการ

ปรับปรุงการสอนในโอกาสต่อไป เพราะครูจะได้คำา

ตอบให้ตนเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเหมาะสม หรือไม่ 

เพราะเหตุใด และควรเป็นเช่นไร

 ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเกี่ยวกับการสะท้อน

คิดด้วยตนเองของครูแต่ละบุคคล ได้แสดงให้เห็น

ว่าการสะท้อนคิดที่แตกต่างกัน เกิดจากลักษณะ

การคิดที่แตกต่างกัน 4 ลักษณะ ได้แก่ (Danielson, 

1992; 2008) 

 1. การคิดเชิงเทคนิค (technical thinking)  

ครูใช้ความรู้ของตนเองที่เรียนมา หรือสิ่งที่เรียนรู้

จากผูเ้ชีย่วชาญเปน็หลกัในการคดิใครค่รวญหรอืใช้

เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบการสอนของตน และ

เมือ่พบวา่การสอนของตนสอดคลอ้งกบัความรูท้ีไ่ด้

รับมา ก็จะสรุปว่าถูกต้อง เหมาะสม 

 2. การคดิเจาะจงตามสถานการณ ์(situational 

thinking) ครูตีกรอบความคิดที่จะพิจารณาเฉพาะ

สถานการณ ์ณ ขณะนัน้วา่เปน็เชน่ไร ควรแกป้ญัหา

อย่างไร ทำาให้ขาดการวิเคราะห์เหตุการณ์ก่อนหน้า

นั้น หรือที่มาของปัญหาอย่างรอบคอบ

 3. การคิดอย่างจงใจรอบด้าน (deliberate 

thinking) ครูใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบคอบและ

ไม่ยึดติดเพียงการใช้ความรู้และประสบการณ์ของ

ตนเป็นหลัก แต่จะไตร่ตรองรอบด้านอย่างละเอียด

เพื่อให้เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์นั้นๆ อย่าง

กระจ่างแจ้ง จึงต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลรอบ

ด้านมาประกอบ เช่น ความคิดเห็นของเพื่อนร่วม

งาน นกัเรยีน และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ปอ้งกนั

มิให้เร่งรีบตัดสินใจ ทั้งนี้ ครูอาจต้องใช้ข้อมูลหรือ

หลกัฐานทีจ่ำาเปน็ประกอบการคดิและตดัสนิใจอยา่ง

มีเหตุผล

 4. การคิดเชิงวิภาษ (dialectical thinking)   

การคิดไตร่ตรองที่เพิ่มมิติการเสนอความคิดที่ขัด

แย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อท้าทายความคิดและความ

เชื่อของตนเอง เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่าง

รอบคอบรวมทั้งการใช้เหตุผลหักล้างความคิดของ

ตนเอง ซึ่งทำาให้ได้คำาตอบที่จะนำาไปสู่การปรับปรุง

การสอน

ความสำาคัญของการสะท้อนคิดด้วยตนเองของ

ครู

 เมื่ออาชีพครูได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพ 

และมีการเรียกร้องให้การผลิตและพัฒนาครูมุ่งไป

ที่มาตรฐานของการเป็นครูมืออาชีพ (professional 

teacher) ชัลแมน (Shulman, 1987) จึงย้ำาว่าการ

สะท้อนคิดของครูเปรียบเสมือนการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ของครูมืออาชีพ

 หลังจากที่แนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนคิดด้วย



34

ตนเองของครูเริ่มเป็นหัวข้อสำาคัญในแวดวงการ

ศกึษา ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดบ้รรจกุารสะทอ้นคดิ

ของครูไว้ในพันธกิจของหลักสูตรศึกษาศาสตร์ จาก

นั้นมีงานวิจัยและบทความทางวิชาการจำานวนมาก

ที่นำาเสนอการนำาแนวคิดของการสะท้อนคิดของครู

ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ในหลาย

ประเทศ 

       นับตั้งแต่หลักการและคำาอธิบายเกี่ยวกับการ

คิดและการสะท้อนคิดได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วน

สำาคัญในวิชาชีพครู การวิจัยหลายเรื่องได้เสนอผล

ที่ได้รับจากการนำาแนวคิดการสะท้อนคิดไปใช้ใน

เชิงปฏิบัติ เช่นการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการ

คดิของครใูนบรบิทตา่งๆ การทดลองใชก้ารสะทอ้น

คดิเพือ่ใหค้รปูรบัปรงุพฤตกิรรมการสอน การพฒันา

หลักสูตรโดยใช้การสะท้อนคิดเป็นกรอบแนวคิด 

และการใชก้ารสะทอ้นคดิกบัการพฒันาวชิาชพีหรอื

การเรียนรู้ของครู เป็นต้น

 การสะทอ้นคดิดว้ยตนเองนบัวา่เปน็ประโยชน์

ต่อผู้สอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ช่วยให้ครูเข้าใจและเข้าถึงปัญหาการเรียนการสอน 

ไดท้บทวนหลกัการสอนในเชงิปฏบิตัคิวบคูก่บัความ

รูด้า้นเนือ้หาของสาระวชิาทีส่อน รวมทัง้ไดแ้นวทาง

สำาหรับการสอนในครั้งต่อไป (Osipova et al, 2011)

การนำาไปใช้

       การสะท้อนคิดที่เกี่ยวข้องกับครูมากที่สุด

คือการสะท้อนคิดด้วยตนเอง หรือกล่าวได้ว่าการ

สะท้อนคิดด้วยตนเองเป็นกระบวนการช่วยเหลือ

และพฒันาตนเองเชงิวชิาชพี เพราะครทูีป่ฏบิตัหินา้

ที่และนำาการสะท้อนคิดด้วยตนเองไปใช้เป็นส่วน

หนึ่งของการสอน จะมิได้คำานึงถึงการสอนเพียง

อย่างเดียว ทว่าจะไตร่ตรองเสมอว่าจะสอนอะไร  

อย่างไร และผลที่ได้เป็นอย่างไร เพราะอะไร ตลอด

จนเลือกใช้รูปแบบการคิดและการตัดสินใจอย่าง

เหมาะสม ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่าการ

ประเมินตนเองในรูปแบบปกติ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาวิชาชีพของตนเองที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง 

 การสะท้อนคิดด้วยตนเองของครู สามารถ

กระทำาได้หลายรูปแบบ และเครื่องมือที่สำาคัญที่สุด

คอืการตัง้คำาถามทีท่า้ทายทีต่อ้งอาศยัการวเิคราะห์

วิจารณ์ตนเอง ก่อนได้คำาตอบ ซึ่งคำาถามประเภทนี้

อาจครอบคลมุ 3 ระยะ ไดแ้ก ่ขัน้การเตรยีมการสอน 

ระหว่างการสอน หลังสิ้นสุดการสอน (Richards & 

Lockhart, 2005) ดังนี้

การสะทอ้นคดิดว้ยตนเองในขัน้เตรยีมการสอน: 

	 • จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการสอน

บทเรียนนี้คืออะไร เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร

 • บทเรียนนี้มีคุณค่าอย่างไรต่อผู้เรียน

 • การจดัการเรยีนการสอนใชร้ปูแบบใดบา้ง 

 • รูปแบบการสอนแบบใดน่าจะเหมาะสม

ที่สุด เพราะอะไร

 • กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นเช่นไร 

เพราะเหตุใด

 • ผู้ เ รี ยนมี ค ว ามรู้ พื้ น ฐ านอะ ไรบ้ า ง 

สอดคล้องหรือเพียงพอต่อการเรียนบทเรียนนี้มาก

น้อยเพียงไร

 • ความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ของผู้

สอนสำาหรับบทเรียนนี้ เป็นเช่นไร เพียงพอหรือไม่ 

อย่างไร

 • หลังจากตอบคำาถามทั้งหมดข้างต้นแล้ว 

ต้องปรับแผนการสอนในประเด็นใดบ้าง อย่างไร 

เพราะเหตุใด

การสะทอ้นคดิดว้ยตนเองในขัน้ระหวา่งการสอน

 • ผู้เรียนร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการ
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สอนมากน้อยเพียงใด ควรปรับอะไรอย่างเร่งด่วน

เพือ่ใหบ้ทเรยีนดำาเนนิตอ่ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 • ปัญหาของผู้สอนที่ส่ งผลต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนคืออะไร 

 • สือ่การสอนเหมาะสมและสามารถชว่ยให้

ผู้เรียนสนใจหรือไม่ 

 • การจดัสรรเวลาสำาหรบัแตล่ะกจิกรรมควร

ปรับหรือไม่ อย่างไร

การสะท้อนคิดด้วยตนเองหลังสิ้นสุดการสอน

 • การเรยีนการสอนทีเ่สรจ็สิน้ลง เปน็ไปตาม

แผนที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร

 • ส่วนใดของบทเรียนและการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ใช้หลักฐานอะไรอ้างอิงคำาตอบนี้

 • ปั จ จั ยอะ ไรบ้ า งที่ ทำ า ให้ บท เรี ยนมี

ประสิทธิภาพ

 • ส่วนใดของบทเรียนที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

หรือเปลี่ยนแปลง 

 • ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้ต้องมีความ

จำาเป็นต้องแก้ไข

 • สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการสอนบทเรยีนทีจ่บไป

แลว้คอือะไรบา้ง และจะสง่ผลตอ่การสอนในโอกาส

ต่อไปอย่างไร

 จะเห็นได้ว่าคำาถามเป็นเครื่องมือและกลไก

สำาคัญของการสะท้อนคิดด้วยตนเอง นอกจากนี้

ยังสามารถใช้เทคโนโลยี เช่นการใช้วิดีโอเป็นเครื่อง

มือเก็บข้อมูลประกอบ เพื่อให้ได้หลักฐานหรือ

ข้อมูลสำาหรับตอบคำาถาม 4 ประเด็น หรือที่เรียก

ว่าเป็นการใช้กรอบความคิด 4 มิติ (four-dimension 

framework) (Kong, Shroff, & Hung, 2009) ได้แก่

ภาพรวมของการนำาแผนการสอนและการประเมิน

ผลมาใช้จริงในชั้นเรียน การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 

ทัง้ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน และระหวา่งผูเ้รยีนดว้ย

กันเอง พฤติกรรมผู้เรียนและการจัดการชั้นเรียน 

ตลอดจน ความรู้และทักษะของผู้เรียนที่แสดงออก

ระหว่างการสอน เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม การสะท้อนคิดด้วยตนเอง

อาจไม่ได้ผลดีหากครูไม่ศรัทธาและไม่จริงจังกับ              

การคิดที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ไตร่ตรองเพื่อ

วิจารณ์ตนเอง เพราะจุดมุ่งหมายของการสะท้อน

คิดคือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา ดังนั้น

การสะท้อนคิดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จำา

ต้องเกิดจากการที่ครูมีพื้นฐานการคิดอย่างอิสระ

ด้วยตนเอง (autonomous teacher) เชื่อว่าตนเอง

มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้ พร้อมที่จะ

มอง ตีความ และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และ ตระหนักในการตัดสินใจ

ด้วยตนเอง (Colton & Sparks-Langer, 1993)

 สรุปได้ว่า การสะท้อนคิดด้วยตนเองของครูมี

ที่มาจากการจุดประกายความคิดของจอห์น ดุย ที่

เห็นความสำาคัญของการคิดอย่างใคร่ครวญ ซึ่งเป็น

คุณสมบัติที่ครูควรมีเพื่อการพัฒนาการสอนและ

วิชาชีพของตนเอง อย่างไรก็ตาม การสะท้อนคิดมี

ความละเอยีดและลกึซึง้ตา่งกนั ขึน้อยูก่บัความตัง้ใจ

และทกัษะดา้นการคดิ ทัง้นีก้ารสะทอ้นคดิชว่ยใหค้รู

ทบทวนการสอนของตนเองโดยการใช้คำาถามเพื่อ

นำาคำาตอบไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

อัญชลี จันทร์เสม
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การรู้ดิจิทัล

ความหมาย

	 การรู้ดิจิทัล	(Digital	Literacy)	หมายถึง	ความ

สามารถทัง้การตระหนกัรูแ้ละมทีกัษะทางเทคนคิใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	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

ด้านคอมพิวเตอร์	 ซึ่งในทศวรรษที่	 70	 มีการ

ใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย	 จึงใช้คำาเรียก

สมรรถนะของบคุคลในยคุนัน้วา่	“การรูค้อมพวิเตอร	์

(Computer	 literacy)”	 (Leahy	 &	 Dolan,	 2014,	

p.211)	ต่อมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้พัฒนาก้าวหน้า	 มีการสร้างและแพร่กระจาย

ข้อมูลข่าวสารจำานวนมหาศาลอย่างกว้างขวาง

และรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดย

เฉพาะอินเทอร์เน็ต	 จึงเกิดคำาเรียกทักษะในยุคนี้

อย่างหลากหลาย	 เช่น	 การรู้ไอที	 (ICT	 literacy)	

การรู้เทคโนโลยี	 (Technological	 literacy)	 การรู้

อนิเทอรเ์นต็	(Internet	literacy)	การรูไ้ซเบอร	์(Cyber	

literacy)	 เป็นต้น	 ในปัจจุบันกล่าวกันว่าเป็น	 ยุค

ดจิทิลั	ทีข่อ้มลูขา่วสารเปน็รปูแบบดจิทิลัแพรห่ลาย

มากกว่าสิ่งพิมพ์	การติดต่อสื่อสาร	การทำากิจกรรม

และธรุกรรมตา่ง	ๆ 	ลว้นผา่นระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทบทั้งหมด	 การสร้างและ

แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารดิจิทัลสามารถกระทำา

ได้โดยง่ายและรวดเร็ว	 ทำาให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน

ดีและด้านลบในวงกว้างต่อบุคคลและสังคม	 จึง	

มีความตระหนักถึงการเข้าถึงและการใช้สื่อดิจิทัล

ที่นอกเหนือจากการมีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์	

และไอซีที	 พอล	 กิลสเตอร์	 (Gilster,	 1997)	 เป็น

บุคคลแรกที่กล่าวถึงคำาว่า	 การรู้ดิจิทัล	 ในหนังสือ

ชื่อ	 Digital	 literacy	 ที่นำาเสนอพัฒนาการสื่อและ

สารสนเทศ		สู่ยุคเทคโนโลยีเว็บ	บุคคลจำาเป็นต้อง

เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะการรู้ดิจิทัล	

อย่างสร้างสรรค์	 	 เพื่อให้สามารถดำารงอยู่ในสังคม

ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

	 การรู้ดิจิทัลแพร่หลายในระดับชาติและ

สากล	 เนื่องจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล

กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจำาวัน

ของประชาชน	 ซึ่งประชาชนจำาเป็นต้องมีทักษะ

ทางความรู้	 อารมณ์	 และสังคมในการใช้เนื้อหา	

เครื่องมือ	 และเทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยใช้ความคิด

เชิงวิเคราะห์และเชิงจริยธรรมเพื่อสร้างศักยภาพ

ของบุคคลในการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	 จึงมีการส่งเสริมและพัฒนา

บุคคลให้เป็นผู้รู้ดิจิทัล	 เช่น	 กลุ่มสหภาพยุโรป	

(EU)	 กำาหนดให้สมรรถนะด้านดิจิทัล	 เป็นหนึ่งใน	

8	 สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาคม	

(Commission	 of	 the	 European	 Communities,	

2005)	 สมาคมวิชาชีพสังคมสารสนเทศยุโรป	 (The	

Council	 of	 European	 Professional	 Informatics	

Societies	 :	 CEPIS)	 ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม

และออกใบอนุญาตสากลด้านการทำางานเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	 (International	 Computer	 Driving	

License	:	ICDL)	กำาหนดการฝึกอบรมเป็น	2	ระดับ	

คือ	 ระดับทักษะแบบเท่าเทียม	 (Equal	 skills)	 เป็น

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำาหรับ	
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ผู้เริ่มต้นและทกัษะพลเมืองดิจิทลั	(e	–	Citizen)	เปน็

ทักษะระดับก้าวหน้า	 ประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน	

การสืบค้นสารสนเทศ	 และการมีส่วนร่วมในสังคม

ออนไลน์	 ต่อมาเมื่อวันที่	 1	 กันยายน	ค.ศ.	 2008	

สภาการรู้ดิจิทัลทั่วโลก	 (Global	 Digital	 Literacy		

Council	 :	 GDLC)	 	 ได้กำาหนดให้มีหลักสูตรการรู้

ดิจิทัลสำาหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศรับรอง	 ซึ่ง

เนือ้หาหลกัสตูรแบง่เปน็	3	สว่น	คอื	คอมพวิเตอรพ์ืน้

ฐาน	(Computer	fundamentals)	โปรแกรมประยุกต์

สำาคัญ	 (Key	 applications)	 และการอยู่ในโลก

ออนไลน์	(Living	online)	ประเทศออสเตรเลียมีการ

รณรงค์และสร้างมาตรฐานการรู้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาทักษะนี้แก่เด็กและเยาวชน	

ในสถานศกึษาทกุระดบั	(Australian	Communications	

and	Media	Authority,	2009,	pp.	4	–	8)	 เหล่านี้	

เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัท	ไมโครซอฟต์	(Microsoft	

Company,	2015)	ผูน้ำาดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการรู้ดิจิทัลที่กว้าง

ขวางกวา่การรูด้า้นคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารแบบ

เดิม	จึงกำาหนดสมรรถนะด้านการรู้ดิจิทัล	และเปิด

หลักสูตรออนไลน์สำาหรับพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล	

(Microsoft	Digital	Literacy)	มีการมอบใบประกาศ

รับรองผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรดังกล่าว	 จนปัจจุบัน

การรู้ดิจิทัลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในทักษะจำาเป็นของ

ศตวรรษที่	21)	(Greenstein,	2012,	p.	9;	Leahy	&	

Dolan,	2014,	p.	210)	เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน

ทางสงัคมและเศรษฐกจิของยคุนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลู

ดิจิทัล	 กิจกรรมและธุรกรรมทั้งหลายต้องพึ่งพา

เทคโนโลยีดิจิทัล

	

องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล

	 การเป็นบุคคลรู้ดิจิทัล	 (Digitally	 l iterate	

person)	นัน้	มผีูเ้ชีย่วชาญและองคก์รตา่ง	ๆ 	กำาหนด

คุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของการรู้ดิจิทัลที่

หลากหลาย	ดังตาราง	1
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ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัย / องค์กร องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล

ตาราง 1	 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศของผู้เชี่ยวชาญ	นักวิจัย	และองค์กรต่าง	ๆ

Eshet	-	Alkali	&	Amichai	–	Hamburger

(2004,	pp.	421	–	422)

The	International	Society	for	Technology	in	

Education		(2007)

Bawden	(2008,	pp.	28	–	30)

1.		ทักษะการรู้เกี่ยวกับภาพ	(Photo	–	visual	literacy	skill)

2.		ทักษะการรู้เกี่ยวกับการผลิตซ้ำา		(Reproduction	literacy	skill)

3.		ทักษะการแตกแขนงความรู้	(Branching	literacy	skill)

4.		การรู้จิตสังคม	 (Socio	 –	 emotional	 literacy)	 (2004,	 pp.	

421	–	422)

1.	 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	(Creative	and	innovation)

2.	 การสื่อสารและการทำางานร่วมกัน	 (Communication	 and	

collaboration)

3.	 การวิจัยและความสามารถด้านสารสนเทศ	 (Research	 and	

information	fluency)

4.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ	

(Critical	thinking,	problem	solving,	and	decision	making)

5.	 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล	(Digital	citizenship)

6.	 แนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยี	 (Technology	

operations	and	concepts)

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 องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล

California	Emerging	Technology	Fund	

(2008,	p.	3)

Calvani,	Fini	&	Ranieri	(2009,	pp.	161,	

165	-	168)

1.	 เข้าถึง	(Access)

2.	 จัดการ	(Manage)

3.	 บูรณาการ	(Integrate)

4.	 ประเมิน	(Evaluate)

5.	 สร้างสรรค์	(Create)

6.	 สื่อสาร	(Communicate)

1.		มิติด้านเทคโนโลยี	(Technological	dimension)

1.1	 การตระหนักรู้ปัญหาทางเทคโนโลยี	 (Recognizing	

technological	troubles)

	1.2	 การระบุปฏิสัมพันธ์ต่าง	ๆ	(Identifying	interfaces)

	1.3	 การเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์	

(Selecting	the	most	suitable	technological	solution)

	1.4	 การใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัดำาเนนิการตรรกะ	(Dealing	with	

logical	operations)

1.5	 การสร้างแผนภูมิกระบวนการ	(Charting	out	processes)

1.6	 การแยกแยะระหวา่งความเปน็จรงิกลางโลกเสมอืน	(distin-

guishing	reality	from	the	virtual	world)

2.	 มิติด้านพุทธิพิสัย	(Cognitive	dimension)

2.1	 การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อความ	(Dealing	with	text)

2.2	 การจัดการข้อมูล	(Organizing	data)

2.3	 การเลอืกและการตคีวามกราฟ	(Selecting	and	interpreting	

graphs)

2.4	 การประเมนิสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการ	(Evalu-

ating	relevant	information)

2.5	 การประเมนิสารสนเทศทีน่า่เชือ่ถอื	(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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ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัย / องค์กร องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล

1.		ทักษะการปฏิบัติงาน	(Operational	skills)

2.		ทักษะตามรูปแบบ	(Formal	skills)

3.		ทักษะสารสนเทศ	(Information	skills)

4.		ทักษะด้านกลยุทธ์	(Strategic	skills)

1.		มิติด้านพุทธิพิสัย	(Cognitive)	

2.		มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	(Social	–	relational)	

3.		มิติด้านจิตพิสัย	(Affective)

1.		การใช้	(Use)	คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

2.		ความเข้าใจ	(Understand)	เนื้อหา	บริบท	และประเมินสื่อดิจิทัล	

โดยมีความตระหนักและรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง

ปัญญา

3.		การสร้างสรรค์	 (Create)	 เนื้อหาและสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.		การเข้าถึงสารสนเทศ	(Accessing	information)

2.		การจัดการสารสนเทศ	(Information	management)

3.		การประเมินสารสนเทศ	(Information	evaluation)

4.		การบูรณาการ	(Integration)	

5.		การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่	(Creation	of	new	knowledge)

6.		การสื่อสาร	(Communication)

1.		การจัดการสารสนเทศ	(Information	management)

2.		ความร่วมมือ	(Collaboration)

3.		การสื่อสารและแบ่งปัน	(Communication	and	sharing)

4.	 การสร้างเนื้อหาและองค์ความรู้	 (Create	 content	 and	

knowledge)

5.	 จริยธรรมและความรับผิดชอบ	(Ethics	and	responsibility)

6.		การประเมนิและแกป้ญัหา	(Evaluation	and	problem	–	solving)

7.		การปฏิบัติทางเทคนิค	(Technical	operation)

Van	Deursen	&	Van	Dijk		(2009,	p.	334)

Cartelli	(2010)

Canada	Media	Awareness	Network	(2010,	

pp.	4	–	5)

UNESCO	(Karpati,	2011,	pp.	4	–	5)

Ferrari	(2012,	pp.	43	–	44)
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ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัย / องค์กร องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล

การรู้ดิจิทัลสำาหรับประเทศไทย

	 การรู้ดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่สำาหรับประเทศไทย	

ปจัจบุนัมวีรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

กำาหนดองค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล	ดังนี้

	 สำานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย	

(2553,	น.	2	–	4)	ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ)	 กระทรวงศึกษาธิการ	

กำาหนดคุณสมบัติของการรู้ดิจิทัล	3	มิติ	ดังนี้

	 1. ใช้ (Use) แสดงถึงความคล่องแคล่ว

ทางเทคนิคที่จำาเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต	

	 2. เข้าใจ (Understand) คือ	ความสามารถที่

จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องและประเมินสื่อดิจิทัล	 	

	 3. สร้างสรรค์ (Create) ความสามารถใน

การสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 นอกจากนีย้งัไดก้ำาหนดองคป์ระกอบของทกัษะ

การรู้ดิจิทัล	4	ทักษะ	ได้แก่

	 1. ทักษะด้านการทำางานของเทคโนโลยี	

หมายถึง	 การรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง	ความ

สามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทัล

	 3. ทักษะการทำางานร่วมกัน หมายถึง	การ

1.	การมีทักษะที่หลากหลาย	(Processes	the	variety	of	skills)

2.	 ความสามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ	(Is	able	to	use	diverse	technologies	appro-

priately	and	effectively)

3.	 ความเข้าใจความสัมพันธ์	 (Understands	 the	 relationship)	

ระหวา่งเทคโนโลย	ีการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ความเปน็สว่นตวั	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)

American	Library	Association	(2013)

Stepić	(2013)



44

รู้วิธีการกระทำาอย่างสมเหตุสมผล	 ออนไลน์อย่าง

ปลอดภัยและเหมาะสม

	 4. ทกัษะการตระหนกัรูท้างสงัคม หมายถงึ	

การเขา้ใจวา่จะใชเ้ทคโนโลยดีว้ยวธิใีด	กบัใคร	เมือ่ใด

	 สุกานดา	จงเสริมตระกูล	(2556,	น.	26	–	27)	

วิเคราะห์การรู้ดิจิทัล	ได้	7	องค์ประกอบ		ได้แก่	

	 1. กำาหนดปัญหา (Define) หมายถึง

การเขา้ใจและกำาหนดขอบเขตของสารสนเทศทีเ่ปน็	

ส ถ า น ก า รณ์ ปั ญห 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. ประ เมิ น  ( E va l u a t e )  หมายถึ ง

การตัดสินคุณภาพ	 ความเกี่ยวข้อง	 ประโยชน์และ

ประสิทธิภาพของสารสนเทศ	 โดยพิจารณาด้าน

ความถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 ความเหมาะสม	 และ

ความเพยีงพอของสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ

ได้สอดคล้องกับความต้องการ

	 4. จดัการ (Manage)	หมายถงึ	การจดัระบบ

สารสนเทศเพื่อให้สะดวกต่อการนำาไปใช้ภายหลัง	

โดยการจัดจำาแนกหมวดหมู่ตามความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กันของสารสนเทศ

	 5. บูรณาการ ( Integrate) 	 หมายถึง

การตีความและแสดงสารสนเทศต่าง	 ๆ	 	 โดยใช้

เครือ่งมอืดจิทิลัในการสงัเคราะห์	สรปุความ	เปรยีบ

เทียบ	 หรือบอกความแตกต่างของสารสนเทศที่มา

จากแหล่งสารสนเทศหลากหลาย	 	

	 6. สร้ า งสรรค์  (C r ea t e ) 	 หมายถึ ง

การประมวลสารสนเทศโดยการปรับแก้	 ประยุกต์	

ออกแบบ	 สร้าง	 หรือเขียนขึ้นมาใหม่ในสภาพ

แวดล้อมดิจิทัล	 โดยแก้ไขหรือปรับรูปแบบสาร	

สนเทศตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ	 และสร้างงาน

นำาเสนอ

 7. สื่อสาร (Communicate) หมายถึง	การ

เผยแพร่สารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้รับสารในรูป

แบบของสือ่ดจิทิลัโดยเฉพาะ	โดยจดัการสารสนเทศ

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กับกลุ่มเป้าหมาย	 รวม

ไปถึงการประชาสัมพันธ์สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้า

หมาย

	 แววตา	เตชาทววีรรณ	และอจัศรา	ประเสรฐิสนิ	

(2559)	 กำาหนดการรู้ดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	4	องค์ประกอบ	และ	12	ตัวบ่งชี้	ได้แก่

	 องค์ประกอบที่ 1 ทักษะปฏิบัติ (Operation 

skills)	 หมายถึง	 ความสามารถในการปฏิบัติงาน

หรือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	และ

สื่อดิจิทัล	 ทั้งในชีวิตประจำาวัน	 การศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ	ประกอบด้วย	3	ตัวบ่งชี้	ได้แก่

	 1. พุทธิพิสัย (Cognition)	หมายถึง	ความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	และสื่อดิจิทัล	โดยสามารถเลือกปฏิบัติ

ด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสำาหรับ

สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 และแยกแยะได้ว่าเรื่องใด

สามารถใช้เทคโนโลยีทำางานได้อัตโนมัติ	 เรื่องใดที่

คนสามารถดำาเนินการเองได้

	 2. การประดษิฐ ์(Invention)	หมายถงึ	ความ

สามารถในการบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 และสื่อดิจิทัลเพื่อสร้าง

ผลงาน	องค์ความรู้	หรือนวัตกรรมใหม่	ๆ

 3. การนำาเสนอ (Presentation)	 หมายถึง	

ความสามารถในการนำาเสนอสารสนเทศดิจิทัลใน

รูปแบบที่หลากหลาย	โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

ที่สุดสำาหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและมุ่งผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ
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 องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการคิด (Thinking 

skills) หมายถงึ	ความสามารถในการคดิในลกัษณะ

ต่าง	 ๆ	 โดยเป็นการคิดขั้นสูงที่ซับซ้อนเพื่อเข้าใจ	

ประเมิน	 และสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยี

คอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สาร	และสือ่ดจิทิลั	ประกอบ

ด้วย	3	ตัวบ่งชี้	ได้แก่

	 1. การวิเคราะห์ (Analysis)	 หมายถึง

ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ	 ตีความ	

หาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสำาคัญใน

สารสนเทศดิจิทัล	 นำามาจัดกระทำาในรูปแบบ	

ต่างๆ	เช่น	เรียงลำาดับ	จัดหมวดหมู่	คำานวณค่าสถิติ	

เป็นต้น	 เพื่อสรุปความหรือนำาเสนอใหม่สำาหรับใช้

ประโยชน์ในบริบทต่าง	ๆ

	 2. การประเมิน (Evaluation)	 หมายถึง

ความสามารถในการตัดสินคุณค่าของสารสนเทศ

ดิจิทัลว่า	 สารสนเทศใดเกี่ยวข้องกับความต้องการ

ใช้ประโยชน์	มีความถูกต้อง	ทันต่อเหตุการณ์	และ

นา่เชือ่ถอื	รวมทัง้การแยกแยะสารสนเทศทีเ่ปน็เทจ็	

(Misinformation/Disinformation)	 สารสนเทศชวน

เชือ่	(Propaganda)	และประทษุวาจา	(Hate	speech)

	 3. ความคิดสร้างสรรค์  (Creat iv i ty)	

หมายถึง	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหรือ	

ตอบคำาถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างหลากหลาย	

ยืดหยุ่น	 และเป็นความคิดในเชิงบวก	 (Positive	

thinking)	นำาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นต่าง	ๆ 	ที่แปลก

ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 องค์ประกอบที่  3 ทักษะการร่วมมือ 

(Collaboration skills)	หมายถึง	ความสามารถใน

การร่วมมือกับกลุ่มบุคคลในสภาพแวดล้อมดิจิทัล	

ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจมีพื้นฐานต่างกันทั้งความคิด	

วัฒนธรรม	 ค่านิยม	 หรือความรู้	 เพื่อทำางานหรือ

กิจกรรมใด	 ๆ	 ให้ประสบความสำาเร็จ	 รวมทั้งการ

สร้างกลุ่มหรือปฏิบัติตนตามบทบาทของสมาชิก

กลุม่	และการแบง่ปนัสารสนเทศดจิทิลัแกก่ลุม่บคุคล	

ประกอบด้วย	3	ตัวบ่งชี้	ได้แก่

	 1. การทำางานเปน็ทมี (Teamwork)	หมายถงึ	

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร	และสือ่ดจิทิลัในการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่	

โดยให้ความร่วมมือต่อกลุ่มทั้งบทบาทที่เป็นผู้นำา

หรือผู้ตาม	และใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่	เพื่อ

ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม

	 2. การเป็นเครือข่าย (Networking)	หมายถึง	

ความสามารถในการสรา้งและ/หรอืเปน็สมาชกิของ

เครือข่ายออนไลน์ต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์

และเอื้อประโยชน์ร่วมกัน

	 3. การแบ่งปัน (Sharing)	 หมายถึง	 ความ

สามารถในการแบ่งปันสารสนเทศดิจิทัลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบ

และช่องทางที่เหมาะสม	 โดยคำานึงถึงสารสนเทศที่

มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้รับ

 องค์ประกอบที่ 4 ทักษะการตระหนักรู้ 

(Awareness skills)	หมายถึง	การประพฤติปฏิบัติ

ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	 และ

การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย	

โดยตระหนักถึงความถูกต้องดีงามของสังคม	 	 มี

ความรู้ 	 เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

กฎหมายต่าง	ๆ	และมีมรรยาท	รวมทั้งรู้จักป้องกัน

ตนเองจากอนัตรายและความเสีย่งตา่ง	ๆ 	ทีอ่าจเกดิ

ขึน้จากการใชง้านเทคโนโลยแีละสือ่ดจิทิลั	ประกอบ

ด้วย	3	ตัวบ่งชี้	ได้แก่

	 1. ความมีจริยธรรม (Ethics)	 หมายถึง

การประพฤติปฏิบัติผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไปในสังคมหรือตามเกณฑ์ของสังคม	 ถูก

ต้องตามหลักศาสนา	 และมีมรรยาทในการใช้

อินเทอร์เน็ต	(Netiquette)	รวมทั้งเคารพความแตก

ต่างและไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในสังคม
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ในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	และสื่อดิจิทัล

	 2. การรู้กฎหมาย (Legal  l i teracy)	

หมายถงึ	ความรู	้เขา้ใจและปฏบิตัเิกีย่วกบักฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเข้า

ถึงสารสนเทศ	สื่อและอุปกรณ์ดิจิทัล

การรู้ดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด ทักษะการร่วมมือ ทักษะการตระหนักรู้

 (Operation Skills) (Thinking Skills) (Collaboration Skills) (Awareness Skills)

	 พุทธิพิสัย	 การวิเคราะห์	 การทำางานเป็นทีม	 ความมีจริยธรรม

	 (Cognition)	 (Analysis)	 (Teamwork)	 (Ethics)

	 การประดิษฐ์	 การประเมิน	 การเป็นเครือข่าย	 การรู้กฏหมาย

	 (Invention)	 (Evaluation)	 (Networking)	 (Legal	literacy)

	 การนำาเสนอ	 ความคิดสร้างสรรค์	 การแบ่งปัน	 การป้องกันตนเอง

	 (Presentation)	 (Creativity)	 (Sharing)	 (Safeguarding	self)

 3. การป้องกันตนเอง (Safeguarding self) 

หมายถงึ	การมคีวามตระหนกัถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิ

ขึ้นกับตนเองได้บนอินเทอร์เน็ต	รวมทั้งการป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 โดยสามารถจัดการข้อมูล

ส่วนตัวของตนเองให้ปลอดภัยได้

ภาพประกอบ 1		องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การรู้ดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 ปจัจบุนัเทคโนโลยดีจิทิลัเปน็สว่นหนึง่ของการ

ดำารงชีวิต	 แหล่งเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารรูปแบบ

ดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย	 บุคคลจำาเป็นต้องมีการรู้

ดิจิทัลเพื่อใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้อง	

สมเหตุสมผล	มีจริยธรรม	และปฏิบัติตามกฎหมาย	

ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	 ทั้งการค้น

ข้อมูล	รับรู้ข่าวสาร	ธุรกรรม	บันเทิง	และการติดต่อ

สื่อสาร	ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญ

ก้าวหน้าด้านการศึกษา	อาชีพ	คุณภาพชีวิตของตน	

สังคม	และประเทศชาติ

แววตา เตชาทวีวรรณ

อัจศรา ประเสริฐสิน
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ศิลปะตามแนวคิดของอารี สุทธิพันธุ์

ความหมาย

	 ศิลปะตามแนวคิดของอารี  สุทธิพันธุ์  

หมายถงึ	รปูแบบผลงานทางศลิปะทีอ่ารไีดส้รา้งขึน้	

ตัง้แต	่พ.ศ.	2500	ถงึ	พ.ศ.	2557	โดยศกึษาผลงานใน

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	

ทกุเรือ่งราวนัน้เตม็ไปดว้ยความสามารถของมนษุย์

ที่สร้างสรรค์	 โดยสร้างเครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบ

ที่มาของการสร้างสรรค์นั้น	ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันในรูปลักษณ์

เป็นส่วนใหญ่	จากนั้นจึงอธิบายถึงสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมในช่วงนั้นๆ

	 สำาหรับประวัติศาสตร์ศิลปะที่จะเขียนดังต่อ

ไปนี้	 เป็นประวัติศาสตร์ของการผลิตงานศิลปะที่

เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ	

การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำาให้มีจุดสิ้นสุดและจุด

เริ่มต้นของศิลปะรูปแบบใหม่ตามที่สังคมแต่ละยุค

ต้องการ	แต่จะอธิบายเฉพาะประเทศไทยกับศิลปะ

แนวตะวันตกเท่านั้น

	 งานศิลปะแนวทางตะวันตกในประเทศไทย

นั้น	ผู้คนในสมัยอยุธยาเคยเห็นภาพจิตรกรรมแบบ

ตะวันตกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง	 ที่มี

การถวายภาพเขียนรูปช้าง	 และอีกครั้งหนึ่งในสมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ชาวดัตช์ได้ถวายรูป

ภาพสนี้ำา	เปน็ภาพบคุคลและภาพการรบในทีต่า่งๆ	

แต่อิทธิพลงานแนวนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการวาดภาพ

แนวประเพณขีองอยธุยาแตอ่ยา่งใด	(สนัต	ิเลก็สขุมุ,	

2548	หน้า	201)

	 งานศึกษาเรื่องศิลปะตะวันตกในสังคมไทยนั้น

สว่นใหญ	่เปน็การกลา่วถงึจติรกรรมไทยของขรวัอนิ

โข่ง	 ที่เขียนภาพคนตะวันตก	 และทัศนียภาพแบบ

ตะวนัตก	เปน็ภาพประกอบจติรกรรมฝาผนงัของวดั

บวรนเิวศวรวหิารและวดับรมนวิาสราชวรวหิาร	รวม

ถึงที่อื่นๆ	อีกจำานวนมาก	เนื่องจากมีการติดต่อกับ

ชาติตะวันตกเป็นจำานวนมากของสยามในรัชกาล

ที่	3	และรัชกาลที่	4	ซึ่งในขณะนั้นเป็นการทดลอง

แนวทางศิลปะใหม่ๆ	 ที่ทำาขึ้นในพื้นที่ของการวาด

ภาพแนวประเพณี	จากเดิมที่วาดเป็นแนวศาสนาที่

เป็นเรื่องคติปรัมปรา	 เทวดา	และพระพุทธเจ้า	มา

เป็นการวาดภาพแนวเหมือนจริงด้วยทัศนวิทยาที่

เลียนแบบยุโรป	ด้วยวิธีการแบบแนวประเพณี	รวม

ถึงมีการวาดภาพคนสามัญชน	 ผู้คนต่างชาติ	 และ

กลุม่ชาตพินัธุต์า่ง	ๆ 	ในสงัคมไทยเพิม่เขา้มาในพืน้ที่

จิตรกรรมฝาผนัง	(สันติ	เล็กสุขุม,	2548)	จนถึงสมัย

รชักาลที	่5	มกีารจา้งชาวตะวนัตก	ทีม่คีวามสามารถ

ทางศลิปะ	เขา้มาทำางานในการสรา้งอาณาจกัรสยาม



51

ใหม้คีวามเปน็ตะวนัตกมากขึน้	ซึง่ตะวนัตกนัน้หมาย

ถึงความทันสมัย	 ก้าวหน้า	 และความทัดเทียมกัน	

เช่น	กาลิเลโอ	คินี	และนายซีลิคโคลี่

	 การเกิดขึ้นของศิลปะแนวตะวันตกในสังคม

ไทย	 ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยหรือเกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติที่เรียกว่า	 วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ศิลป์แต่อย่างใด	 หากแต่ เป็นการเริ่มต้นของ

โครงสร้างสังคมที่กำาลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่า	

ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต	 ที่เปลี่ยน

จากระบบจารีตแบบตะวันออกมาเป็นระบบการค้า

ข้ามชาติแบบตะวันตก	ที่ต้องการสังคมรูปแบบใหม่	

ขณะที่สังคมไทยขณะนั้นกำาลังเผชิญหน้ากับการล่า

อาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 การเกิดขึ้นของภาพแนวทางแบบตะวันตก

นั้น	 มีพระราชดำารัสในรัชกาลที่ 	 5	 เมื่อคราว

เสด็จประพาสยุโรป	 และสั่งซื้องานศิลปะในยุค

คลาสสิกมาประดับพระบรมมหาราชวังเป็นจำานวน

หนึ่ง	 แต่กระนั้นพระองค์ยังไม่ทรงโปรดศิลปะร่วม

สมัยที่ได้รับความนิยมในยุโรปขณะนั้น	 พระองค์

ได้เข้าชมนิทรรศการศิลปะ	 ขณะเสด็จฯ	 ประพาส

ยุโรป	 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,	

2497	หน้า	 298	 -	 300)	 การเสด็จฯ	 ครั้งนั้น	 ทรง

ซื้อรูปภาพผลงานศิลปะแนวตะวันตกที่เป็นแบบ

คลาสสิกในยุโรปนำากลับมาประดับในพระบรม

มหาราชวังจำานวนหนึ่ง

	 ในช่วงรัชกาลที่	 6	 ได้มีการผลิตบุคลากรทาง

ศิลปะแนวทางแบบตะวันตกเกิดขึ้นที่โรงเรียน

เพาะช่าง	 เพื่อผลิตช่างฝีมือออกไปทำางานในสังคม

ไทยที่กำาลังเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัว	 โดย

เฉพาะสิ่งพิมพ์	 ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้าง

ความเปน็รฐัชาตขิึน้	(เบน	แอนเดอรส์นั,	2552	หนา้	

63	 –	 83)	 เพื่อสร้างความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่กำาลัง

เผชญิหนา้การเปลีย่นแปลงของภมูภิาค	ทัง้เรือ่งของ

การล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก	 และเรื่องการ

เปลีย่นแปลงการปกครองทีท่ำาใหบ้างประเทศกลาย

เปน็สาธารณรฐั	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจนี	ในป	ี

ค.ศ.	1911	ซึ่งผลกระทบทั้งสองนี้ส่งผลต่อประเทศ

สยามเป็นอย่างมาก

	 โลกของศิลปกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากศิลปะ

แนวประเพณี	วัง	และวัด	รวมถึงงานศิลปะพื้นบ้าน

หัตถกรรม	ได้ปรับตัวมาเป็นการผลิตภาพเขียนแนว

ตะวันตกในวัด	 การเขียนภาพเพื่อการพิมพ์หนังสือ	

ตำารา	 นวนิยาย	 ในโลกของสิ่งพิมพ์ได้สร้างกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ขึ้นมาและสร้างชาติที่ไม่เคยเป็นมาก่อน	

นอกจากผลติชา่งฝมีอืแลว้	ในทางการศกึษาไดส้รา้ง

รายวชิาศลิปะขึน้ในโรงเรยีน		การเรยีนการสอนเปน็

แนวทางช่างฝีมือแบบตะวันตก	 การถ่ายทอดวัตถุ		

ให้สมจริง	 โดยใช้แสงเงา	และการลงสี	 เพื่อให้ภาพ

นัน้เขา้ใกลค้วามจรงิทีต่ามนษุยเ์หน็มากขึน้	ซึง่ศลิปะ

กลายเป็นพรสวรรค์ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถมีได้	

ศิลปะเป็นความฟุ่มเฟือย	 เป็นของชั้นสูงที่มีกลุ่ม

คนบางกลุ่มเท่านั้น	ที่มีความสามารถเข้าถึงได้	เช่น	

กลุ่มชาวตะวันตกและชนชั้นสูงในสยามขณะนั้น

	 การเกดิขึน้ของกลุม่คนอาชพีอสิระจำานวนหนึง่	

ในสังคมไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	

พ.ศ.2475	 นั้น	 บทความนี้ขอยกตัวอย่าง	 “กลุ่ม

สุภาพบุรุษ”	 ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักเขียนอิสระ

ที่ไม่ได้ทำางานอื่นใดนอกจากการเขียนหนังสือ											

(ชูศักดิ์	ภัทรกุลวนิชย์,	2558	หน้า	71	-	83)	เพราะ

อุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นอิสระจากรัฐ	 	 โดยรัฐ

ยังไม่ได้เข้ามาควบคุมมากนัก	 อุตสาหกรรมนี้มี

เครื่องจักร	 มีทุน	 แต่ไม่มีเนื้อหาในการพิมพ์เพื่อ

การบริโภคของประชาชนในวงกว้าง	 กลุ่มนักเขียน

จึงมีความจำาเป็นสำาหรับสังคมสมัยใหม	่ ที่ต้องการ

เรื่องราวที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงและ

สังคมไทยที่ก้าวสู่ประชาธิปไตย	 	 มีการสร้างความ
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ต้องการการบริโภคข่าวสาร	นิยาย	เรื่องเล่า	ต่างๆ	

สร้างวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยให้สามารถ

เป็นเจ้าของ	 “ความเป็นของแท้”	 ผลของการสร้าง

บุคลากรด้านสิ่งพิมพ์	 ทำาให้เกิดอุตสาหกรรมการ

พิมพ์ขึ้นอย่างกว้างขวาง	 สิ่งพิมพ์กลายเป็นพื้นที่

ทางสงัคมใหมท่ีท่กุคนหาซือ้มาเปน็เจา้ของไดอ้ยา่ง

เพียงพอ	สิ่งพิมพ์จึงไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยอีกต่อไป	แต่

เป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับคนรุ่นใหม่ในขณะนั้น	 กลุ่ม

นักเขียนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความกล้าหาญใน

การนำาเสนอความเปน็อสิระของศลิปนินกัประพนัธ	์

แตส่ำาหรบังานศลิปะทีเ่ปน็งานทศันศลิปน์ัน้	ยงัไมม่ี

ใครที่ประกาศความเป็นอิสระได้อย่างชัดเจน	 เช่น	

คณะสุภาพบุรุษในวงวรรณกรรม

	 การอภิวัตน์	 ในปี	 พ.ศ.	 2475	 ได้มีความ

พยายามสร้างอุดมการณ์	 วิถีชีวิต	 และการสร้าง

ความเปน็ไทย	ขึน้ใหมใ่นยคุทีเ่รยีกวา่	ประชาธปิไตย	

ที่ว่าด้วย	เสรีภาพ	ความเสมอภาค	และภราดรภาพ	

เปน็สิง่ทีถ่กูสรา้งขึน้	ทัง้ทางการศกึษา	และวฒันธรรม	

รสนิยมทางศิลปะเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้น

ใหม่เช่นกัน	 ความพยายามสร้างรสนิยมในสังคม

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ	มีความพยายามต่อเนื่อง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

	 การกำาเนิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร	 เป็น

จุดเริ่มต้นของการสร้างศิลปินอิสระ	แต่ยังมีจำานวน

น้อยมาก	กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าศิลปินนั้น	ส่วนใหญ่

ทำางานให้กับราชการ	 เป็นครูบ้าง	 เป็นข้าราชการ

บ้าง	ยากที่จะหาคนที่ทำางาน	และดำารงชีพด้วยการ

สร้างสรรค์งานศิลปะเพียงอย่างเดียว1

	 พื้นที่ของศิลปินนั้นยังไม่เห็นแนวทางที่จะ

ประกอบอาชพีไดใ้นสงัคมประชาธปิไตยแบบไทยๆ	

แต่เป็นการสร้างงานศิลปะด้วยการอุปถัมภ์ของ

ราชการเป็นหลัก	ผ่านการประกวดการยกย่อง	เมื่อ

มชีือ่เสยีงระดบัหนึง่แลว้	จากนัน้กเ็ปน็การแสดงงาน

ในพื้นที่ของเอกชน	 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่

สองเป็นต้นมา

	 ศลิปนิ	และผลงานศลิปะไมไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ของ

สังคมไทย	 เป็นเพียงแค่งานอดิเรกที่น่าตื่นเต้นของ

ข้าราชการ	และครูสอนศิลปะ	ซึ่งขณะที่เพื่อนบ้าน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยเป็นอาณานิคม

นั้นได้เข้าสู่ยุคหลังอาณานิคม2	 แล้ว	 กล่าวคือได้

ปลดปล่อยตนเองและประกาศอิสรภาพจากเจ้า

อาณานิคม	แต่สำาหรับประเทศไทยนั้นเป็นการก้าว

เข้าสู่ยุคหลังอาณานิคมด้วยเช่นกัน	 ถึงแม้ว่าจะไม่

ได้เป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก

	 กล่าวได้ว่าสังคมไทยถูกทำาให้เป็นไปตาม

ประเทศเพื่อนบ้านด้วยวิธีการของรัฐชาติที่ผนวก

รวมความแตกต่างและสร้างชาติขึ้นใหม่อีกครั้ง	 ไป

กับประเทศเพื่อนบ้านที่กำาลังลิ้มรสอิสรภาพ	พร้อม

กับเกิดปัญหาวิกฤตสังคม	การเมือง	และอัตลักษณ์

ความเป็นชาติขึ้นพร้อมๆ	กันในทุกประเทศรวมถึง

ประเทศไทยด้วย	พร้อมกันนั้นทุกประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใตท้ัง้หมด	กไ็ดเ้ผชญิกบัยคุสงคราม

เย็นที่เกิดขึ้น	และในวงการศิลปะก็เช่นกัน

	 สำาหรับประเทศไทย	มีความพยายามจากกลุ่ม

คนหลายกลุ่ม	 พยายามที่จะสร้างงานศิลปะในยุค

สมัยตนเองที่สังคมกำาลังเปลี่ยนแปลงไป	 การเกิด

	 1	สำาหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาจากยุคแรกๆ	ของมหาวิทยาลัยศิลปากร	มีศิลปินที่เป็นอิสระจำานวนหนึ่งได้แก่	ไพบูลย์	สุวรรณกูฏ	อังคาร	

กัลยาณพงศ์	เฟื้อ	หริพิทักษ์	ฯลฯ
	 2	ยคุหลงัอาณานคิมสำาหรบัสงัคมไทย	หมายถงึ	วาทกรรมทีใ่ชใ้นการกลา่วอา้งวา่	ประเทศไทยไมเ่คยตกเปน็เมอืงขึน้ของชาตติะวนัตกใน

ช่วงคริสต์ศตวรรษที่	19	ซึ่งทำาให้พัฒนาการทางสังคมไทยแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน
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กลุม่จกัรวรรดศิลิปนิ	กลุม่ทีม่แีนวคดิศลิปะเพือ่ชวีติ	

อีกหลายกลุ่มที่ไม่ได้รวมตัวกัน	 แต่เป็นการศึกษา	

และการสร้างศิลปะในแบบอิสรชน	ซึ่งสังคมไทยไม่

ได้ให้การส่งเสริมความคิดทางศิลปะที่หลากหลาย	

นอกจากความคดิเชงิชา่ง	รวมทัง้ระบบอนรุกัษน์ยิม

ของรัฐเชิงอุปถัมภ์ที่มีบทบาทต่องานศิลปะเป็น

อย่างมาก

	 สิง่ทีเ่กดิขึน้ตัง้แตช่ว่งยคุลา่อาณานคิมในเอเชยี

ทำาให้ทุกประเทศได้ก้าวเข้าสู่ภาวะความทันสมัยไป

พร้อมๆกัน	 จะแตกต่างกันก็โดยเฉพาะจีน	 ญี่ปุ่น	

และไทยที่ไม่ได้กลายเป็นอาณานิคมของชาติตะวัน

ตก	 แต่ทั้งสามประเทศนี้ก็มีวิธีการเข้าสู่ความเป็น

สมัยใหม่ช่วงนั้นแตกต่างกัน	 สำาหรับจีนและญี่ปุ่น

นั้นใช้วิธีการต่อต้านและปรับตัวเอง	แต่สำาหรับไทย

นั้นใช้วิธีการเจรจา	 และยอมรับความทันสมัยแบบ

อาณานิคม	 และใช้วิธีเดียวกับชาติตะวันต	 ในการ

ปกครองอาณานคิม	มาปรบัประเทศใหท้นัสมยั	เพือ่

เข้าสู่สังคมสมัยใหม่

	 ดงันัน้	สภาวะสมยัใหมข่องสยามจะเปน็สภาวะ

ที่เป็นรูปแบบที่ตะวันตกสร้างตะวันออกขึ้นมา	 ใน

ช่วงศตวรรษที่	 19	 มีการจัดลำาดับชั้น	 มีการสร้าง

ชนชั้นนำา	 ทำาให้การศึกษาและทรัพยากรของรัฐนั้น

ถูกดึงเข้าสู่ส่วนกลางอำานาจ	 มีการแยกแยะผู้คน

ออกเป็นส่วนๆ	 เป็นเจ้านาย	 ขุนนาง	 ข้าราชการ	

คนเมือง	และคนป่า	ดังนั้นชาติพันธุ์ต่างๆ	จึงยังไม่

สามารถกลายเป็นสยามได้จนกว่าคนเหล่านี้ได้รับ

การขัดเกลาทางวัฒนธรรมแบบสยามจนกลายเป็น

สยาม	 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

ทางสังคมที่เป็นคำาอธิบายที่ทันสมัยมากในยุโรป	

สอดคล้องกับคำาที่ว่า	“ภารกิจของ	ผู้ชายผิวขาวชาว

ตะวันตก”	 ผลของความทันสมัยได้สร้างแนวทาง

ศิลปะขึ้นมาสืบเนื่องจนปัจจุบัน

	 สยามเข้าสู่สภาวะความเป็นสมัยใหม่(ทาง

ศิลปะ)โดยเริ่มต้นจากการซื้อผลงานศิลปะตะวันตก

จากยุโรป	โดยเลือกผลงานศิลปะแบบคลาสสิกของ

ตะวันตก	 และปฏิเสธศิลปะสมัยใหม่ที่กำาลังเกิดขึ้น

ในยโุรปชว่งนัน้	ดงันัน้ศลิปะแบบคลาสสกิของยโุรป

กลายเป็นหลักในการสร้างความเป็นสมัยใหม่ให้

สยาม	จากนั้นก็จ้างชาวตะวันตกเข้ารับราชการเป็น

นายช่างทางศิลปะ	สืบเนื่องมาจนตั้งโรงเรียน	และ

กลายเป็นมหาวิทยาลัย	 รสนิยมเหล่านี้กลายเป็นก

ระแสความทันสมัยของชาติจนถึงทุกวันนี้

	 หลังสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นต้นมา	ศูนย์กลาง

ความเป็นสมัยใหม่ของโลกเปลี่ยนแปลงจากยุโรป

ไปที่สหรัฐอเมริกา	 เนื่องจากยุโรปนั้นบอบช้ำาจาก

สงคราม	 และระหว่างสงครามนั้นมีการอพยพ

ปัญญาชนจากยุโรปเข้าลี้ภัยไปที่สหรัฐอเมริกาเป็น

จำานวนมาก	กลุม่ศลิปนิกเ็ปน็สว่นหนึง่ในการอพยพ

นั้นเช่นกัน	 กลุ่มคนเหล่านี้ได้กลายเป็นฐานที่สร้าง

แนวทางศิลปะที่กลายเป็นวัฒนธรรมอเมริกันขึ้น

มาใหม่แทนที่ศูนย์กลางศิลปะเดิมที่ยุโรป	 และใช้

เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นสมัยใหม่ใน

ช่วงสงครามเย็นในฐานะการโฆษณาชวนเชื่อเรื่อง

ประชาธิปไตยอีกด้วย

	 ในช่วงสงครามเย็น	 การผลิตของสังคมไทย

มีความต้องการบุคลากรที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงนี้ 	 โดยสังคมไทยได้แปรเปลี่ยน

จากเกษตรกรรมที่มี	 “ชาวนาอิสระ”	 มาเป็นยุค

อุตสาหกรรมทดแทนการนำาเข้า	 ตั้งแต่ทศวรรษ

ที่	 2500	 –	 2520	 ทำาให้มูลค่าเพิ่มของรายได้

ประชาชาตจิากภาคอตุสาหกรรมสงูกวา่เกษตรกรรม	

ด้วยสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจโลก	 การค้าข้าว

ในตลาดโลกไม่ได้ขยายตัวอย่างมาก	 ประกอบ

กับการเกิดขึ้นของสงครามเกาหลีก่อนทศวรรษ

ที่	 2500	 ทำาให้รัฐบาลไทยภายใต้คำาแนะนำาจาก	

ผูเ้ชีย่วชาญจากสหรฐัอเมรกิาทีใ่หส้รา้งอตุสาหกรรม
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ทดแทนการนำาเข้าอย่างเร่งด่วน	 ทำาให้สังคมไทย

ตั้งแต่ทศวรรษที่	 2500	 เป็นต้นมา	 มีการอพยพ

ของแรงงานที่เคยเป็นชาวนาอิสระเข้ามาทำางานยัง

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำานวนมาก	อย่างไรก็ตาม

อุตสาหกรรมทดแทนการนำาเข้านี้	 ไม่สามารถผลิต

ของทีม่คีณุภาพได	้จงึเปน็การทำาลายระบบการผลติ

และจัดจำาหน่ายด้วย	เนื่องจากสินค้ามีราคาถูก	แต่

ไม่มีคุณภาพ	ถึงแม้จะร่วมทุนกับต่างชาติก็ตาม	นับ

วา่เปน็การเกดิขึน้ของบรรพบรุษุชนชัน้กลางในเมอืง

หลวงกลุ่มใหม่	 ที่ลูกหลานได้กลายเป็นชนชั้นกลาง

และทำางานนั่งโต๊ะในเวลาต่อมา	(ผาสุก	พงษ์ไพจิตร

และคริส	เบเคอร์,2546	หน้า	98	–	166)

	 ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้	 ทำาให้สังคมไทย

ตอ้งการนกัวชิาชพี	เพือ่ทำางานในระบบอตุสาหกรรม

ที่ทดแทนการนำาเข้านี้เป็นอย่างมาก	 เช่น	 ช่าง

ในโรงงาน	 วิศวกร	 และนักการตลาด	 แต่สำาหรับ

ศิลปกรรมแล้วการช่าง	 และงานฝีมือ	 ก็เป็นที่

ต้องการเช่นกัน	 การใช้แรงงานที่ทำางานศิลปะที่

ฝึกฝนจากโรงเรียนช่างและมหาวิทยาลัย	 เพื่อลด

การนำาเข้าช่างฝีมือจากต่างประเทศ	 มีการส่งคน

ไปศึกษายังต่างประเทศในช่วงนั้นก็เพื่อมาทดแทน

ในสิ่งที่ประเทศขาดแคลนเช่นกัน	 กรณีของอารี	

สุทธิพันธ์ุ	 ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางข้ามายัง

ศนูยก์ลางของรฐัดว้ยเหตผุลทางความเปลีย่นแปลง

นี้เช่นกัน

	 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในธุรกิจที่

ต้องการคนในส่วนของเศรษฐกิจที่กำาลังเติบโตใน

ยุคอุตสาหกรรมเพื่อการทดแทน	 ในบทความนี้ขอ

ยกตัวอย่างธุรกิจโฆษณาที่เป็นพื้นที่ทางอาชีพใหม่	

ทีต่อ้งการคนทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะ	ทัง้นีร้วมถงึงาน

ทางด้านศิลปะด้วยเช่นกัน	 แต่เดิมนั้นนักโฆษณา

จะเป็นคนต่างชาติทำาและคนไทยเป็นลูกน้อง	 แต่

เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น	 รัฐบาลจอมพล

ถนอม	กติตขิจร	เหน็วา่	อาชพีโฆษณาตอ้งไดร้บัการ

คุ้มครองจากรัฐบาลดังประกาศคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	

289	ลงวันที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2515	และ	พ.ศ.	

2517	 ที่มีการออกพระราชบัญญัติสงวนอาชีพเพิ่ม

เติม	(วิลลา	วิลัยทอง,	2552	หน้า	112	-	137)	ทำาให้

บริษัทโฆษณาของไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก	 มี

การผลิตนักโฆษณาไทย	 รวมถึงนักออกแบบ	 เข้า

มาทำางานในพื้นที่สังคมใหม่นี้เช่นกัน	 เพื่อทดแทน

การนำาเข้านักโฆษณาต่างชาติ

	 การเกิดขึ้นของสงครามเย็น	 การแบ่งค่าย

อุดมการณ์ทางการเมือง	 เพื่อแย่งชิงประเทศต่างๆ	

เข้าเป็นพวกพ้อง	พร้อมกันนั้นมีการเข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศ	จนเกิด	“วาทกรรม	

การพัฒนา”ขึ้นในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม	

และรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ตกอยู่ภายใต้ 	

วาทกรรมเชน่นี	้เพือ่รบัความชว่ยเหลอืจากประเทศ

ตะวันตก	 ในประเด็นนี้ทำาให้การก้าวเข้าสู่ยุคหลัง

อาณานิคมของไทยชัดเจนขึ้น	 แต่ยังเป็นเพียงจุด

เริ่มต้นเท่านั้น	การก้าวเข้าสู่ยุคหลังอาณานิคมของ

ชาติที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมจะสมบูรณ์แบบก็ต่อ

เมื่อกลุ่มคนที่เคยได้รับทุนความช่วยเหลือไปศึกษา

ต่อ	 ไปดูงานและกลุ่มที่ไปศึกษาหาความรู้ด้วยทุน

ของตนเองในประเทศตะวันตกในภาวะของโลก									

ยคุสงครามเยน็นัน้	ไดก้ลบัมาสรา้งผลงานศลิปะและ

ทำางานในประเทศไทย	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครูผู้สอน

ศิลปะ	เป็นข้าราชการ	และทำางานศิลปะไปพร้อมๆ	

กนั	มคีนสว่นนอ้ยเทา่นัน้ทีม่คีวามพยายามทีจ่ะเปน็

ศิลปินอิสระ	กลุ่มคนเหล่านี้ได้สร้างพื้นที่งานศิลปะ

ขึ้นใหม่ในสังคมไทยช่วง	พ.ศ.	2505	–	2530	 เป็น

จดุเริม่ตน้ของศลิปะยคุหลงัอาณานคิมของประเทศ

ที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมเช่นประเทศไทยและส่งผล

ตอ่กระบวนการสรา้งศลิปะในยคุตอ่มาอยา่งชดัเจน			

ที่ศิลปินเกิดความสงสัยถึง	 “ความเป็นไทย”	 เกิด	
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การสรา้งผลงานศลิปะในรปูแบบตา่งๆ	ทีส่รา้งความ

เปน็ไทย	เรือ่งชาต	ิศาสนา	สถาบนัทางสงัคม	ชนบท

กับเมือง	และท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์	เกิดขึ้นตามมา

ในยุคที่เรียกว่าหลังสมัยใหม่ในเวลาต่อมา

	 ผลของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทน

การนำาเข้ามาถึงจุดอิ่มตัว	 และไม่สามารถขยาย

ตัวไปได้อีกเนื่องจากตลาดภายในมีขนาดเล็ก	

อัตราการเจริญเติบโตของไทยลดลงในปี	 พ.ศ.	

2520	 ที่เป็นผลมาจากนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อ

ทดแทนการนำาเข้า	 ประกอบกับสภาวการณ์โลก

ที่สินค้าปฐมภูมิ	 (หมายถึงสินค้าเกษตรกรรม)	 มี

การผันผวนและรัฐบาลต้องกู้เงินจากต่างประเทศ

มากขึ้น	 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ

ทำาให้อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำาเข้าถึงทาง

ตัน	 (ผาสุก	 พงษ์ไพจิตรและคริส	 เบเคอร์,	 2546	

หน้า	 178)	 รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการ

พัฒนาของชาติให้เป็น	 “ยุทธศาสตร์เติบโตด้วย

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม”	 โดยเริ่มตั้งแต่	

ทศวรรษที่	 2520	 เป็นต้นมา	ทำาให้ได้ผลเกินความ

คาดหมาย	 เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็วใน

ปี	 พ.ศ.	 2531เศรษฐกิจของไทยเติบโตสูงสุดใน	

ภมูภิาคเอเชยี	(ผาสกุ	พงษไ์พจติร	และครสิ	เบเคอร,์	

2546	หนา้	179)	การเตบิโตในระยะแรกนัน้	เปน็การ

ใชม้าตรการสนิเชือ่ราคาถกูแกผู่ส้ง่ออก	และลดภาษี

การสง่ออกทำาใหไ้มส่ามารถทำาใหก้ารสง่ออกเปน็ไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร	 เนื่องจากเงิน

บาทผูกติดกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและน้ำามันมี

ราคาแพง	 ดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศลดค่าเงินบาท

ในปี	 พ.ศ.	 2524	 ถึงสองครั้งในปีเดียวกันและอีก

ครั้งหนึ่งในปี	 พ.ศ.	 2527	 (ผาสุก	 พงษ์ไพจิตรและ	

คริส	เบเคอร์,	2546	หน้า	185	และ	188)	จึงประสบ

ความสำาเร็จ

	 การปรับเปลี่ยนอำานาจรัฐจากนายกรัฐมนตรี

คนนอก	 มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือก

ตั้ง	 ที่ เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนที่ เคยได้รับการ

อุปถัมภ์จากรัฐมาก่อน	 ผนวกกับมีการลดค่าเงิน

บาทในรฐับาลชดุกอ่นหนา้นี	้สง่ผลตอ่เศรษฐกจิของ

ประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	มีการอพยพแรงงาน

เข้ามาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นจำานวนมาก	

เพื่อมาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่กำาลัง

ขยายตวั	รวมถงึการมนีโยบายเกีย่วกบัการเงนิ	เพือ่

ความคล่องตัว	ในการทำาธุรกรรมของกลุ่มทุน	และ

นักธุรกิจ	 รัฐไม่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะรายใหญ่อีก

ต่อไป	 รวมถึงเป็นทางผ่านให้ทุนการศึกษาแก่เหล่า

นักเรียนศิลปะอีกด้วย	 เอกชนและปัจเจกชนเข้ามา

มีบทบาทในการสนับสนุนและสะสมผลงานศิลปะ	

นักเรียนสามารถเดินทางไปศึกษาศิลปะยังต่าง

ประเทศได้ด้วยจากการที่ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นนั้น

เอง

	 การเติบโตของเศรษฐกิจ	 ประกอบกับการที่มี	

ผู้เรียนจบการศึกษาทางศิลปะ	 ทั้งจากในประเทศ

และตา่งประเทศเปน็จำานวนมากตัง้แต	่ป	ีพ.ศ.	2530	

เป็นต้นมา	กล่าวคือ	จากเดิมก่อนปี	พ.ศ.2526	ที่มี

การผลติบณัฑติทางศลิปะ	มเีพยีงสองมหาวทิยาลยั

เทา่นัน้	หลงัป	ีพ.ศ.	2526	มเีพิม่ขึน้อกีสามหลกัสตูร

ใน	 3	 มหาวิทยาลัย	 และหลังจากปี	 พ.ศ.	 2530	

มหาวิทยาลัยเอกชนได้เข้ามามีส่วนผลิตบุคลากร

ทางศลิปะเปน็จำานวนมาก	พรอ้มกบัการเกดิขึน้ของ

นักสะสมผลงานศิลปะหน้าใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่ง

เป็นผลจากเศรษฐกิจที่กำาลังเติบโต

	 การสง่เสรมิอตุสาหกรรมเพือ่การสง่ออก	ทำาให้

เกดิการอพยพจากชนบทเขา้มายงักรงุเทพมหานคร

อีกครั้ง	เป็นระลอกที่	2	เนื่องด้วยเกิดความต้องการ

แรงงานราคาถูก	ในการผลิตเพื่อการส่งออก	เราจะ

พบว่ามีวิธีการเหมาช่วงการผลิตทำาให้เกิดโรงงาน

เล็กๆ	จำานวนมาก	ที่ไม่มีสวัสดิการ	รวมถึงแรงงาน

ทีไ่รฝ้มีอื	และไมม่คีวามรูเ้ปน็จำานวนมาก	การสิน้สดุ	
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และลดลงของโรงงานขนาดเลก็เหลา่นีม้สีองปจัจยัที่

เป็นสองระยะ	คือ	ระยะแรกได้แก่รัฐประกาศการใช้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 โดยที่โรงงานขนาดเล็กเหล่านี้ต้อง

จดทะเบียนรูปแบบบริษัทเพื่อการหักภาษีมูลค่า

เพิ่มของโรงงานใหญ่	 และระยะที่สอง	 คือการเกิด

ขึ้นของระบบประกันสังคมทำาให้โรงงานขนาดเล็ก

ต้องเลิกกิจการ	 เพราะไม่สามารถรับต้นทุนเหล่านี้

ได้ประกอบกับการสิ้นสุดการผลิตที่เน้นใช้แรงงาน

ราคาต่ำาทีใ่ชเ้ปน็ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นราคา	และการเปดิ

ประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ทำาให้สินค้า

จากจนี	ทีท่ำาสนิคา้ในรปูแบบเดยีวแตม่รีาคาถกูมาก	

และทุกอย่างสิ้นสุดและจบลงเมื่อถึงสถานการณ์

ของ	 “เศรษฐกิจฟองสบู่แตก”	 วันที่	 2	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	2540	มกีารลดคา่เงนิบาทและประเทศไทยเขา้	

สู่วิกฤตเศรษฐกิจจนถึงทุกวันนี้

	 พรมแดนของอุดมการณ์ถูกทำาลายลงหลังการ

สิน้สดุของสงครามเยน็ทัว่โลก	ภมูทิศันท์างการเมอืง

และรัฐเปลี่ยนแปลงไป	ศาสตร์และความรู้ได้หลอม

รวมหรอืทะลายกำาแพงของศาสตรต์า่งๆ	เปดิหากนั

หรอืขา้มศาสตรก์นั	ดงันัน้	ถา้มองอกีมมุหนึง่ศาสตร์

แต่ละสาขา	 ได้ขยายตัวไปถึงอีกศาสตร์หนึ่งได้	

เช่นกัน	 ความรู้ทางศิลปะที่เคยถูกแบ่งออกเป็น

วิชาชีพตามทักษะเชิงช่างนั้น	 ได้หมดความสำาคัญ

ลงไปเมื่อโลกศิลปะไม่ได้นำาเสนอเรื่องเฉพาะทักษะ

เท่านั้น	 เพราะมีความคับแคบทางการนำาเสนอ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับความรู้ต่างๆ	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 งานศิลปะใน	 “ยุคหลังฟองสบู่”
3
	 ที่กลุ่มคนที่

ได้รับความรู้จากต่างประเทศนำาเข้ามานั้นยังเป็น

สิ่งที่เรียกว่า	 การรื้อสร้างหลังอาณานิคม	 กลุ่มคน

เหล่านี้จะมีคำาถามถึงโครงสร้าง	 เช่นความเป็นไทย	

ประชาธิปไตย	 ชนบท	 เมือง	 คนชายขอบ	 กลุ่ม

วฒันธรรมยอ่ย	เพศสภาพ	รวมถงึวฒันธรรมกระแส

ต้าน	 เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดแนวหลังโครงสร้าง

นิยม	หรือ	หลังสมัยใหม่

	 สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปหลังรัฐธรรมนูญ

ปี	พ.ศ.	2540	สร้างความตื่นตัวทางการเมือง	และ

การกระจายอำานาจใหก้บัทอ้งถิน่ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2535	

ได้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจในเรื่องการเมืองภาค

ประชาชน	 ที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกัน	 อย่าง

หลากหลาย	 สำาหรับงานศิลปะก็เช่นกัน	 ศิลปินได้

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 รวมถึงการทำางาน

ศิลปะ	 ทำาให้เกิดกระแสของการสร้างความสงสัย

ในตัวความหมายของศิลปะเองว่าศิลปะคืออะไร	

ดำารงอยู่ในสังคมด้วยเงื่อนไขใด	 รวมถึงการเติบโต

ของศิลปะไทยร่วมสมัย	 เช่นการกำาเนิดของวัดร่อง

ขุ่น
4
	 บ้านดำา

5
	 ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปินที่กลับบ้าน

เกิดตนเองกลับไปหารากเหง้าของตน	 และทำาให้

ศิลปะกลายเป็นสิ่งที่กินได้	 สำาหรับประชาชน	พระ

สงฆ์เองก็มีการเชื่อมศรัทธาระหว่างพระ	 ศาสนา	

ศิลปิน	และศิลปะเข้าด้วยกัน	แต่สำาหรับศิลปินบาง

คนอาจแอบอิงกับกระแสสังคมที่นิยมคนมีชื่อเสียง

หรือดารา	 นำามาประกอบกับการเคลื่อนไหวในรูป

แบบการจัดกิจกรรมร่วมกับดารา	 เพื่อเอื้ออำานาจ

ทางการบรโิภคซึง่กนัและกนัระหวา่งดารากบัศลิปนิ

	 ศิลปินในสังคมไทยบางส่วนได้เลือกทางเดินที่

สร้างอัตตาตนเองให้สูงส่ง	 จนกลายเป็นผู้มีบารมี

ทางสังคม	จนลืมและละเลยสังคมไป	ทำาให้ศาสตร์

ต่างๆขยายพื้นที่ของศาสตร์ตนเข้ามาเชื่อมต่อกับ

งานศิลปะและตัวศิลปิน	ทำาให้การศึกษาเรื่องศิลปะ

และศิลปินไม่ถูกจำากัดแค่ผู้ศึกษาศิลปะอีกต่อไป	

ศิลปะและศิลปินไม่ใช่พื้นที่สำาหรับผู้ที่เข้าใจตนเอง

	 3	 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากฟองสบู่นั้น	 เริ่มเมื่อวันที	่ 2	 กรกฎาคม	 2540	 ทำาให้เศรษฐกิจของไทยเข้าสู่สภาวะเกือบล้มละลายในธุรกิจ
ขนาดใหญ่
	 4	 วัดร่องขุ่น	 เกิดขึ้นจากศิลปินที่ชื่อ	 เฉลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 ได้กลับไปสร้างพื้นที่ทางศิลปะยังวัดบ้านเกิดของตนเองที่จังหวัดเชียงราย	
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก	ทั้งชาวไทยและชาวต่าง
	 5	บ้านดำา	คือกลุ่มบ้านจำานวน	40	กว่าหลังที่สร้างขึ้นโดยศิลปินที่ชื่อ	ถวัลย์	ดัชนี	ได้สร้างบ้านขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่จังหวัดเชียงราย	
บ้านเกิดของตนเอง
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วา่มพีรสวรรคเ์ทา่นัน้	สำาหรบัผูอ้ยูใ่นศาสตรอ์ืน่ๆ	ผล

งานศลิปะไดถ้กูนำาไปอธบิายทาง	ภาษาศาสตร	์ทาง

สังคมศาสตร์	 แม้กระทั่งรัฐศาสตร์	 กลุ่มคนที่หลาก

หลายกำาลังก้าวเข้ามาในวงการศิลปะอย่างท้าทาย	

(กลุ่มภัณฑารักษ์	 กลุ่มนักสังคมศาสตร์	 รัฐศาสตร์	

ภาษาศาสตร์	และกลุ่มชาติพันธุ์	เป็นต้น)
6

	 พื้นที่ของศิลปะไม่ได้มีแค่ศิลปิน	ศิลปะและนัก

สะสม	อีกต่อไป	ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสังคมไทยที่มี

การผลิตผู้คนที่มีความรู้ที่หลากหลาย	 ไม่ยึดติดกับ

ศาสตร์หรืองานช่างฝีมืออีกแล้ว	 กลุ่มคนลูกผสม

เหล่านี้มีความคิดในการรื้อสร้าง	 ไม่ใช่วิธีการสอบ

ทานความรู้	 แบบคนรุ่นยุคสมัยใหม่	 คนยุคหลัง

โครงสร้างนิยม	พวกเขาเปิดเผยกลไกเชิงอำานาจ	ที่

ครอบงำามนุษย์อยู่	 และเปลือยมันออกมาแสดงใน

ทางศาสตร์ต่างๆอย่างเมามัน	และวัตถุสำาคัญที่น่า

ตืน่เตน้และถกูนำามาเปน็สิง่ทีศ่กึษาคอืผลงานศลิปะ	

ซึง่ในอดตีนัน้งานศลิปะเคยเปน็ผูน้ำาการสรา้งความ

เปลีย่นแปลงมากอ่น	แตก่ลบัออ่นแรงลง	และทกัษะ

เชิงช่างไม่ใช่สิ่งสูงสุดทางศิลปะอีกต่อไป	 งานแสดง

ศิลปะไม่ใช่เพื่อผลงานที่จริงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวอีก

แล้วสำาหรับนักสะสม	 และประวัติศาสตร์ศิลปะของ

ไทยกำาลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ผู้รู้ผู้เล่นจะ

เพิ่มขึ้น	 และสถาบันการศึกษาทางศิลปะจะปรับ

ตัวอย่างไรเป็นคำาถามที่ยังไม่มีคำาตอบ

อารีกับผลงานศิลปะเรื่อง “ประชาธิปไตยและ

ความเปน็ไทย” : ปญัหารว่มของรฐัชาตใินเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ หลังอาณานิคม

	 หลังการเกิดหน่วยงาน	 เพื่อการพัฒนาต่างๆ

มากมาย	 การเกิดขึ้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	เป็นแผนแม่บทแม่มีสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักใน

การขับเคลื่อน	 การเกิดขึ้นของ	 “นักเทคโนแครต”	

เป็นจำานวนมาก	 เพื่อเป็นปัญญาชนของการขับ

เคลือ่นการพฒันาดว้ยตวัเลขสถติติา่งๆ	ในการสรา้ง

แผนงาน	 โครงการ	 การตั้งเป้า	 ด้านการขจัดความ

ยากจน	การไม่รู้หนังสือ	การสาธารณสุข	และอาชีพ

	 ผลงานของอารีในช่วง	ปี	พ.ศ.	2514	-	2523	

นั้น	ก็ตกอยู่ภายใต้สภาพสังคมเช่นนี้	อารี	ได้ใช้วาท

กรรมการพัฒนาจากแนวทางการศึกษาแบบพิพัฒ

นาการนิยม	 มาเป็นเครื่องมือของตนเองที่จะผลิต

กลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการศึกษา

ด้านศิลปะ	 เพื่อให้ผู้คนจำานวนมากเกิดรสนิยมทาง

ศิลปะใหม่	 ในแนวทางแบบอเมริกัน	 เพื่อรองรับ

สังคมการพัฒนาที่แยกแยะความสามารถทางการ

ผลิตเฉพาะทาง	 เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง	 ครูสอน

ศิลปศึกษาก็เช่นกัน	 เป็นวิชาชีพที่แตกต่างจากคน

จบศิลปะที่ไม่ได้เรียนทางการศึกษา

	 ในระหว่างวาทกรรมการพัฒนา	 อารีได้สร้าง

ศิลปะของตนเอง	 ที่แตกต่างจากที่เคยทำามาในช่วง

ศกึษาทีส่หรฐัอเมรกิา	คอืการกลบัไปตัง้คำาถามเกีย่ว

กับสังคมไทยเป็นหลัก	เช่นกลุ่มตัวเลขไทย	กลุ่มวัด	

กลุ่มมวยไทย	 กลุ่มวรรณคดี	 นั้นคือสิ่งที่ประกอบ

สรา้ง	“วฒันธรรมชาต”ิ	ความสงสยัในความเปน็ไทย

หมายถึงความเป็นตะวันออกผ่านสายตานักเรียน

จากตะวันตก	 ทำาให้เกิดคำาถามมากมายว่าตนเอง

คือใคร	 และการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ	 อำานาจ

ทางวัฒนธรรมการต่อสู้กับอำานาจทางการเมือง	

ที่ห้ามพูด	 บรรยาย	 เผยแพร่ความคิดที่อิสรชนจะ

ทำาได้	 ในช่วงรัฐบาลเผด็จการ	 เช่น	 อารีจะต้องไป

บรรยายทีว่ทิยาลยัครบูรุรีมัย์	แตถ่กูหา้ม	จงึอยูบ่า้น

เขียนภาพกลุ่มนี้

	 6	 ในประเด็นนี้	 ขอยกตัวอย่าง	 กรณีมหกรรมศิลปะกวางจู	 ที่ประเทศเกาหลีใต้	 2016	 ได้เชิญศิลปินที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไป

แสดงงานศิลปะในมหกรรมนี้	แต่มีการส่งหนังสือประท้วงผู้จัดจากนักประวัติศาสตร์ศิลป์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันว่าผลงานที่นำาไปจัดแสดงนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยแต่อย่างใด	 สร้างข้อถกเถียงขึ้นในการศิลปะ..............จึงกลายเป็นข้อถกเถียงที่ศิลปินต้องเผชิญหน้าให้ได้	 เมื่อ

กำาแพงกันศาสตร์ต่างๆ	พังหลายลง
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	 อารี	 ได้ใช้วงวิชาการเพื่อพิมพ์ผลงานศิลปะ

กลุ่มนี้ในเวลาต่อมา	 ในพื้นที่ปกของตำาราเรียน	

อารีได้ใช้พื้นที่ของการศึกษาในการนำาภาพนั้นไป

เป็นปกหนังสือเรียน	 นับว่าอารีได้สร้างพื้นที่การ

ต่อสู้และตั้งคำาถามต่ออำานาจทางวัฒนธรรมอย่าง

แยบยล	 โดยใช้อุดมการณ์ทางการศึกษาเป็นเครื่อง

มือ	นอกจากนี้	อารียังได้ใช้เนื้อหานี้ไปสร้างผลงาน

ที่สหรัฐอเมริกา	ตอนไปแลกเปลี่ยนที่สถาบัน	East	

West	Center	อกีดว้ย	เปน็การสรา้งพืน้ทีใ่หก้บัศลิปะ

ทีต่อ้งการแสดงออกอยา่งเสร	ีและนำาเสมอความคดิ

การตอ่ตา้นความไมย่ตุธิรรมในสงัคมของโลกตะวนั

ออกในขณะนั้น

ศิลปะกับความเป็นไทย ความทันสมัยและการ

พัฒนา

	 ผลงานศลิปะในแนวคดินีข้องอารนีัน้	ตัง้คำาถาม

เรื่องความเป็นไทย	 ชุดไฟไหม้วัด	 ชุดรามเกียรติ์	

ชุดนักมวย	 งานพัฒนาทางเทคนิคในฐานะนัก

เทคโนแครต	 เช่น	 รูปวัดโพธิ์	 รูปรามเกียรติ์ยุคใหม่	

รูปบุคคล	 ผลงานแนววัฒนธรรมศึกษา	 รูปเปลือย	

โดยในกลุ่มความเป็นไทยนั้นกล่าวได้ดังนี้

	 การตั้งคาถามเรื่องความเป็นไทยทำาให้อารี	

ตกอยู่ภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคมคล้ายกับผู้คน

ในประเทศทีไ่ดร้บัเอกราชจากเมอืงขึน้ของตะวนัตก	

ที่สงสัยว่าอะไรคือศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 และ

คนในชาติมีอัตลักษณ์ตัวตนอย่างไร	 การสร้าง

และค้นหาความเป็นตัวตนเกิดขึ้นในประเทศหลัง

อาณานิคม	 แต่สำาหรับอารีแล้ว	 ถึงแม้ไม่ได้อยู่ใน

ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม	 แต่การที่ได้รับการ

ศึกษาจากตะวันตก	 และเป็นเครื่องมือในความ

ก้าวหน้าในชีวิตการทางาน	 ก็ทำาให้สงสัยในความ

เป็นตัวตน	 การค้นหาตัวตนจนเกิดความคิดที่
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ขัดแย้งภายในและขัดแย้งกับสังคม	จึงเกิดการสร้าง

ผลงานในช่วงนี้	 และในชิ้นงานตัวเลขนั้นก็ตั้งชื่อว่า	

“ของไทยๆ”

2512

นักมวย	2522

2530

2559
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	 อารี	 ได้สร้างพื้นที่ของความเป็นไทยขึ้นสอง

รูปแบบ	 คือ	 การสร้างพื้นที่ของอดีตที่รัฐชาติ

ประกอบสร้างขึ้น	เช่นเรื่องการแสดงโขน	ศิลปะไทย

และ	ศาสนา	งานภาพวัดโพธิ์	ที่แสดงถึงความเป็น

เอกลกัษณข์องชาต	ิภาพรามเกยีรติ	์อกีรปูแบบหนึง่

คอื	ความเปน็คนไทยในกฬีา	และชนบทไทยทีถ่กูแช่

แข็งไว้ในภาพโปสต์การ์ด	ผลงานของ	อารี	เป็นสิ่งที่

แสดงถงึความเปน็หลงัอาณานคิมทีก่ลุม่คนพยายาม

สร้างความเป็นไทยขึ้นมาใหม่	ด้วยรูปแบบวิธีการที่

เรียกว่า	 “ความทันสมัย”	 ไม่ใช่การคัดลอกของเก่า

หรือสืบทอดผลิตซ้ำาเทคนิควิธีการอย่างอดีต	 การ

สร้างความเป็นไทยใหม่ของอารี	 เพื่อที่จะตอกย้ำา

ว่า	 ความเสื่อมโทรมของอารยธรรมต้องถูกนำามา

อธิบายใหม่สำาหรับคนรุ่นใหม่ในรัฐชาติสมัยใหม่	

ความพยายามประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น

ไทยจากอดีตของอารีนั้นสอดคล้องกับสังคมไทยที่

เปลีย่นแปลงและมคีวามตอ้งการผูค้นรุน่ใหมท่ีต่อบ

สนองความตอ้งการรือ้ฟืน้ความเปน็ไทยดว้ยเชน่กนั

	 ผลงานของอาร	ีเรยีกไดว้า่เปน็กลุม่ลกูผสมทีย่งั

ไม่เข้ากันดีนัก	 ระหว่างความเป็นไทยประเพณีและ

ความเป็นสากล	 แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างขึ้นนั้น

ทำาใหส้งัคมไทยลิม้ลองความตอ้งการประกอบสรา้ง

ความเป็นไทยใหม	่ สอดคล้องกับการผลิตที่เกิดขึ้น

ในช่วงการผลิตที่ทดแทนการนำาเข้า	(	2500	-	2520)	

ด้วยการอธิบายสังคมไทยรูปแบบใหม่	 การสร้าง

ขอบเขตผู้คนใหม่	 พร้อมกับการเกิดขึ้นของความ

บันเทิงในรูปแบบโทรทัศน์ที่เข้าถึงประชาชนได้มาก

ขึน้ทกุวนั	การเกดิขึน้ของนโยบายการทอ่งเทีย่ว	การ

จัดระเบียบผู้คนในยุคการพัฒนา	สิ่งที่อารีนำาเสนอ

คอื	อตัลกัษณค์วามเปน็ชาตไิทยทีร่ฐัพยายามเสนอ

เช่นกัน

สรุป

	 ปฎิบัติการทางศิลปะของอารี	 สุทธิพันธุ์	 ไม่

เพียงแต่ละสร้างผลงานทางศิลปะเพื่อเป็นคุณค่า

ทางสังคมและเป็นสมบัติทางอารยธรรมของมนุษย์

เท่านั้น	 แต่ผลงานศิลปะของอารียังเป็นเครื่องมือ

ทางสังคมที่สร้างอัตลักษณ์อำานาจ	 และความเป็น

อื่นให้กับสังคมไทยอีกด้วย

	 ผลงานศลิปะของอารเีปน็ผลงานทีม่พีฒันาการ

จากแนวทาง	"สภาวะอาณานคิม"	มาสู	่"หลงัสภาวะ

อาณานิคม"	 เป็นแนวทางศิลปะที่อยู่ในโครงสร้าง

การพัฒนา	 ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่เป็น

ลกัษณะเฉพาะตวัของอาร	ีผลงานตา่งๆ	ไดป้ระกอบ

สร้างความเป็นสมัยใหม่ของไทยในยุคการพัฒนา

รวมถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ไทยในผลงาน

ศิลปะที่หมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ	 ที่เข้าไปมีส่วน

ร่วมด้วย	 คุณปการของอารีคือการสร้างพื้นที่ทาง

สังคมขึ้นใหม่จากระบบอุปถัมถ์เดิม	สร้างพื้นที่ใหม่

ที่รองรับรูปแบบศิลปะไว้เป็นอย่างดี

	 การทบทวนภูมิทัศน์ทางศิลปะในสังคมไทย

คงต้องหันมาทบทวนงานศิลปะว่าเราจะก้าวข้าม	

หรือสืบต่อจากอารี	ไปได้อย่างไร	เพื่อเปิดพื้นที่ทาง

ศิลปะที่หลุดพ้นจากอำานาจหลังสภาวะอาณานิคม

ที่อารีสร้างขึ้น	 เราต้องย้อนกลับไปที่ตอนต้นของ

บทความที่ว่าศิลปะนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการ

ผลติ	และการครอบครองปจัจยัการผลติทีเ่ปลีย่นไป

นั้นเอง

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
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ศิลปะการแพทย์แผนไทย

ความหมาย

	 ศลิปะการแพทยแ์ผนไทย	Thai	Arts	Traditional	

Medicine	 หมายถึง	 ศิลปกรรมที่ถูกออกแบบและ

สรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยหลกัคดิและทฤษฎทีางศลิปะเพือ่

สง่เสรมิภาพลกัษณท์ีเ่หมาะสมและมคีณุคา่ทางการ

แพทย์แผนไทย	

ความเป็นมา

	 ในอดีตการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์

กระแสหลักที่มีความสำาคัญกับสุขภาพชีวิตและ

สังคมไทยเป็นอย่างมาก	 โดยได้รับการถ่ายทอด

จากประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ในแถบตะวัน

ออก	 ได้แก่	 ประเทศอินเดีย	 และประเทศจีน

ผ่านพุทธศาสนาผสานองค์ความรู้ท้องถิ่น	 โดย

ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทยทแผน

ไทยอยุ่คู่กับคนไทยในอดีตมาอย่างยาวนาน	 ก่อน

ถูกรุกรานทางวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก	 หลัง

จากนั้นการแพทย์แผนไทยจึงถูกลดบทบาท	 และ

ห่างหายไปจากสังคมไทยเป็นเวลากว่าศตวรรษ	

ปัจจุบันกระแสโลกเปลี่ยน	 ทั่วโลกหวนกลับมา

ใส่ใจในภูมิปัญญาดั้งเดิมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีก

ครั้ง	 จากกระแสความต้องการความแตกต่างและ

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 ตลอดจนการหวนระลึก

ถึงอดีต	 (Nostalgia)	 ระบบสุขภาพการแพทย์ก็เช่น

เดียวกันกับวัฒนธรรมอื่นๆ	 การแพทย์แผนไทยจึง

กลับมาได้รับความสนใจ	และเป็นที่ต้องการอีกครั้ง

ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 ประกอบกับ

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (Creative	 Economy)	

ถูกนำามาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ	 ให้

ความสำาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลโดยตรง

ต่อการสร้างงาน	 นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และความมั่งคั่ง	 ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพ

การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยใช้การลงทุน

ที่ต่ำา	 การพึ่งพาทุนทางสติปัญญาหรือความคิด

สร้างสรรค์เป็นสำาคัญ	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ

ไทยอ้างอิงการแบ่งประเภทจาก	UNCTAD	องค์กร

สังกัดองค์การสหประชาชาติ	 หรือศูนย์ประสาน

งานขององคก์ารสหประชาชาตเิพือ่สรา้งความเจรญิ

ทางการค้าและการพัฒนา	 โดยหมวดหนึ่งในนั้น

ได้แก่การแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม

สรา้งสรรค(์Creative	Industry)	ภายใตก้ลุม่วฒันธรรม

และประวตัศิาสตร	์(Cultural	Heritage)	จากองคค์วาม

รูข้องอรญั	วานชิกร	ในการพฒันาศลิปกรรมทีเ่ชือ่ม

โยงกบัการแพทยแ์ผนไทย	ทำาใหภ้าพลกัษณข์องการ

แพทย์แผนไทยดีขึ้นตามลำาดับ	 และก่อให้เกิดองค์

ความรู้และงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย	และ

บูรณาการจากงานวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาอัตลักษณ์

เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข”	 ที่ใช้

ทักษะวิชาชีพศิลปะและการออกแบบโดยเน้นการ

มีส่วนร่วมในชุมชนการแพทย์แผนไทย	 โดยการนำา

องค์ความรู้พหุลักษณ์	 แรงบันดาลใจและบริบทที่

เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย	 ตลอดจนสถานที่

สำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทยตา่งๆ		ผา่น

กระบวนการสรา้งสรรคด์ว้ยสือ่ตา่งๆ	ทางศลิปกรรม

และการออกแบบซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง

องค์ความรู้แบบ	 SECI	 Model	 โดยเริ่มจากการ

ศึกษาภาคเอกสาร	 การประชุมกลุ่ม	 การลงพื้นที่	

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 การวางแผนเพื่อ

สร้างข้อกำาหนดในการสร้างสรรค์	 การบูรณาการ
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องค์ความรู้ทางศิลปกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบรูป

ธรรมเพือ่แสดงภาพลกัษณก์ารแพทยแ์ผนไทย	ผา่น

องคก์รผูก้ำาหนดนโยบาย	กรมพฒันาการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลอืก	ซึง่ผลการวจิยัแบง่เปน็	

2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	องค์ความรู้อันเกิดจากการ

ศึกษาวิจัย	 (Research)	 เพื่อสร้างให้เกิดภาพจดจำา

และการหวนระลึกถึง	คุณค่า	ความเชื่อมั่น	ศรัทธา

ในการแพทยแ์ผนไทยใหป้รากฏแกผู่ป้ฏบิตังิานและ

ผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทย	ได้แก่	อัตลักษณ์จาก

บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย	 อัตลักษณ์ท่านวด

ไทย	อตัลกัษณห์มอ้ยาไทย	และอตัลกัษณอ์ืน่ๆ	สว่น

ที่	2	การสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

เพือ่การแพทยแ์ผนไทย	ซึง่กอ่ใหเ้กดิองคค์วามรูท้าง

พหลุกัษณแ์ละศลิปกรรมเพือ่การแพทยแ์ผนไทยตอ่

มา

	 ส่วนหนึ่งของการศึกษาพหุลักษณ์การแพทย์

แผนไทยโดยการลดทอนเสน้สายในลกัษณะของ	ได้

เป็นอัตลักษณ์	12	แบบ	ดังภาพประกอบที่	1	และ

คำาอธิบายต่อไปนี้

	 1.	 พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต	 ถือ

กันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรค

ทางกายและโรคทางกรรมของสัตว์โลก	 ต้นกำาเนิด	

“พระกริ่ง”	 ในประเทศไทยนั้นมาจากพระไภษัชย

คุรุไวฑูรยประภาตถาคต	 โดยที่หน้าตักจะมีบาตร

น้ำามนต์ตามคติความเชื่อของคนไทย	 แต่ในทิเบต

และจีน	ถือว่า	หม้อยาเป็นพระพุทธเจ้าในภาคหมอ

รกัษาโรค	ผูเ้ปน็ประธานในการปรงุยาในพธิสีำาคญัๆ

	 2.	 หมอชีวกโกมารภัจจ์	 ได้รับการยกย่อง

จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในด้านเป็นที่รัก

ของปวงชนในวงการแพทย์แผนโบราณ	 ในปัจจุบัน

นี้ถือว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นบรมครูแห่งวงการ

แพทยแ์ผนโบราณ	เปน็ทีเ่คารพของประชาชนทัว่ไป

ที่ยังคงทิ้งร่องรอยอย่างมีชีวิตชีวาในพระไตรปิฎก	

แพทย์แผนไทยยกย่องและนับถือหมอชีวกโกมาร

ภัจจ์เป็นครูแพทย์

ภาพประกอบที่	1



64

	 3.	 และ	 4.	 ฤๅษีดัดตน	 เป็นกายบริหารอัน

เป็นภูมิปัญญาไทยแขนงหนึ่ง	 อาจจัดอยู่ในศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย	โดยอาจมีการนวดผสม

ผสานอยู่ด้วยในบางท่า	กายบริหารแบบฤๅษีดัดตน

มีท่าต่าง	 ๆ	 ที่ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย	 ซึ่ง

ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตั้งแต่ศีรษะจรด

ปลายเทา้	จงึชว่ยฟืน้ฟสูขุภาพ	ทำาใหร้า่งกายแขง็แรง	

มีสุขภาพดี

	 5.	 เส้นประธาน	 คือ	 เส้นซึ่งเป็นหลักสำาคัญ

ของวิชาการนวดไทย	ตามที่บูรพาจารย์ได้ถ่ายทอด

สืบต่อกันมา	 เชื่อกันว่ามีเส้นอยู่ในร่างกายถึง	

72,000	เสน้	แตท่ีเ่ปน็เสน้ประธานแหง่เสน้ทัง้ปวงมี

เพียง	10	เส้นเท่านั้น	เส้นประธานเป็นทางเดินของ

ลม	ซึง่เปน็พลงัภายในทีห่ลอ่เลีย้งรา่งกายใหท้ำางาน

ได้ตามปกติ	 เส้นประธานจึงมีความสำาคัญต่อการ

บำาบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดไทย

	 6.	 เฉลว	เครื่องหมายทำาด้วยตอก	หักขัดกัน

เป็นมุม	 ตั้งแต่สามมุมขึ้นไป	 แพทย์แผนโบราณใช้

ปกัหมอ้ยาตม้	นอกจากนีอ้าจใชป้กัเปน็เครือ่งหมาย

บอกขายของ	หรือปักบอกเขตก็ได้

	 7.	 ลูกประคบสมุนไพร	เป็นภูมิปัญญาที่มีมา

แต่โบราณ	 เป็นการนำาสมุนไพรท้องถิ่นชนิดต่างๆ	

มาใช้ประโยชน์	 ในการคลายกล้ามเนื้อ	 ลดอาการ

ปวดเมื่อย	บำารุงผิวพรรณ

	 8.	 หม้อยา	 สมัยโบราณนั้นเป็นหม้อดินเผา

ปราศจากการเคลอืบผวิ	หมอ้ยาจะตา่งจากหมอ้ทีใ่ช้

ปรุงอาหารโดยปักเฉลวหรือตาเหลวเป็นสัญลักษณ์	

เมื่อผ่านบ้านหมออื่นหรือคนหรือสิ่งใดที่ถือ	 อาจ

ทำาใหเ้ครือ่งยาทีม่อียูใ่นนัน้เสือ่มคณุภาพ	หายความ

ศักดิ์สิทธิ์	 หรือกันไม่ให้ใครเติมอะไรลงไป	 หรือกัน

อะไรที่จะไปทำาลายยาให้เสียไป	 ดังนั้นจึงต้องปัก

เฉลวไว้

	 9.	 การผดงุครรภไ์ทย	หรอืการผดงุครรภแ์ผน

โบราณ	เปน็ศาสตรแ์ขนงหนึง่ในหลกัวชิาการแพทย์

แผนไทยเกี่ยวกับการดูแลมารดาและทารก	 ตั้งแต่

ระยะเริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด	

	 10,	11.	และ12.	ท่านวด	การนวดแผนโบราณ

มตีน้ตำารามาจากอนิเดยีซึง่มมีาตัง้แตส่มยัพทุธกาล	

คอื	มมีานานกวา่	2,500	ป	ีแตไ่มม่หีลกัฐานแนน่อน

ว่าเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อใด	เมื่อเข้ามาถึงเมืองไทย

กไ็ดถ้กูพฒันาและปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม

ของสงัคมไทย	เปน็ศาสตรบ์ำาบดัและรกัษาโรคแขนง

หนึ่งของการแพทย์แผนไทย	โดยจะเน้นในลักษณะ

การกด	 การคลึง	 การบีบ	 การดัด	 การดึง	 การอบ	

และประคบ	จนเปน็รปูแบบทีเ่ปน็มาตรฐานของไทย

และถกูถา่ยทอดมาจนถงึปจัจบุนั	โดยการนำาทา่นวด

ต่างๆ	 ของไทยมาเป็นอัตลักษณ์	 มาตัดทอนเส้น

สาย	 ผ่านวิธีการทางทัศนศิลป์ได้รูปแบบแผนภาพ

อตัลกัษณท์า่นวดตา่งๆ	เปน็ฐานขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการ

สรา้งสรรคง์านศลิปกรรม	ประกอบไปดว้ยอตัลกัษณ์

จากท่านวด	ดังนี้	อัตลักษณ์ท่านวดคอ	บ่า	ไหล่	อัต

ลักษณ์ท่านวดหลังและอัตลักษณ์ท่านวดเท้า	

ประเภทของศิลปะการแพทย์แผนไทย

	 แบ่งออกเป็น	 4	 ประเภท	 (ตามแรงบันดาลใจ

จากศาสตร์การแพทย์แผนไทย)	ดังนี้

	 1.	 ศิลปะเวชกรรมไทย	 หมายถึง	 งาน

ศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมุ่งเน้นด้าน

เวชกรรม	 กล่าวคือเวชกรรมมีหน้าที่ในการตรวจ

วนิจิฉยัโรค	เพือ่หาสาเหตขุองการเกดิโรคตามทฤษฎี

และหลกัการของการแพทยแ์ผนไทย	จากนัน้ใหก้าร

รกัษาตามกรรมวธิขีองการแพทยแ์ผนไทย	เวชกรรม

ไทยศิลป์เกิดจากการนำาอัตลักษณ์สมุฏฐานแห่งโรค

หรอืการรูส้าเหตแุหง่โรค	องคป์ระกอบแหง่ธาตทุัง้สี่

ของมนุษย์เช่น	ธาตุดิน	ธาตุน้ำา	ธาตุลม	ธาตุไฟ	มี

ความเป็นนามธรรมสูงจึงต้องใช้สัญลักษณ์ต่างๆ	
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ช่วย	 เช่น	 เฉลว	 อุณาโลม	 มาสร้างสรรค์เป็นงาน

ศิลปกรรมเวชกรรมไทยศิลป์

	 2.	 ศิ ลปะ เภสั ชกรรมไทย	 หมายถึ ง

งานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นด้านเกี่ยวกับ

การเตรียมยา	 และ/หรือผลิตยาแผนไทย	 มีการนำา

อัตลักษณ์เภสัชกรรมไทยมีความเป็นรูปธรรม	 เช่น	

เภสัชวัตถุ	สรรพคุณเภสัช	คณาเภสัช	ใช้สัญลักษณ์

หม้อยาไทยปักเฉลว	และรูปร่างใบไม้สมุนไพร	เพื่อ

สร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมเภสัชกรรมไทยศิลป์

	 3.	 ศิ ลป ะผดุ ง ค ร รภ์ ไ ทย 	 หมายถึ ง

งานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการแพทย์

แผนไทยด้านการดูแลสุขภาพของมารดาและ

เด็กในมารดาที่ตั้ งครรภ์ตั้งแต่ก่อนคลอดและ

หลังคลอด	ในสมัยก่อนจะต้องทำาคลอดให้กับหญิง

ตั้งครรภ์ด้วย	 แต่ในปัจจุบันนี้บทบาทหน้าที่ในการ

ทำาคลอดมีน้อยลง	 แต่เน้นในการดูแลสุขภาพของ

หญิงหลังคลอดมากขึ้น	 โดยการนำาอัตลักษณ์ที่มี

การผสมผสานระหว่างรูปธรรมและนามธรรม	 เช่น	

มารดาและทารก	 หม้อเกลือ	 การให้ความอบอุ่น	

การปกป้องจากมารดาสู่บุตรมาสร้างสรรค์เป็นงาน

ศิลปกรรมผดุงครรภ์ไทย

	 4.	 ศิลปะหัตถเวชกรรมไทย	 หมายถึง

งานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อมุ่ งเน้น

หัตถการรักษา	 บรรเทาอาการของผู้ป่วยด้วยการ

นวด	โดยการนำาอัตลักษณ์ของท่านวด	คอ	บ่า	ไหล่	

ลูกประคบ	เส้นประธานสิบ	ตลอดจนท่าฤๅษีดัดตน	

(ท่ากายบริหารด้วยตนเอง)	 ที่มีที่มาจากวัดโพธิ์	

มาสร้างสรรค์ศิลปกรรม

	 ตัวอย่าง	 ที่สร้างสรรค์โดยอรัญ	 วานิชกร	 ณ	

กรมการแพทย์แผนไทย	กระทรวงสาธารณสุข	แบ่ง

ออกเป็น	 3	 ประเภทตามลักษณะของศาสตร์ของ

ศิลปกรรมดังนี้

1.	 ประติมากรรมการแพทย์แผนไทย

	

ภาพประกอบที่	2

	 ประติมากรรมกึ่งเสมือนจริงรูปทรงหม้อยา	

เส้นผ่านศูนย์กลาง	 3.5	 เมตร	 สูง	 4	 เมตร	 ด้วย

แนวคิดจากโครงสร้างเส้นโค้งของรูปทรงหม้อยา

ไทย	โดยมคีวามหมายในแตล่ะองคป์ระกอบดงัภาพ

ประกอบที่	2	เสา	4	เสา	คือ	การแพทย์แผนไทย	4	

ด้าน	ได้แก่	เวชกรรมไทย	เภสัชกรรมไทย	ผดุงครรภ์

ไทย	 หัตถการนวดไทย	 โดยในแต่ละเสามีเส้น	 10	

เส้น	แทนรสยา	10	รสของสมุนไพรไทย	เส้นวงกลม	

5	วง	แสดงยทุธศาสตรแ์ละเปา้ประสงคข์องกรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	5	ด้าน

	

ภาพประกอบที่	3
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	 ประติมากรรมบรมครูทางการแพทย์แผนไทย

ทั้ง	3	ชิ้นงาน	ในรูปแบบ	3	มิติ	ดังภาพประกอบที่	3	

เป็นผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ชุดประติมากรรม

บรมครูการแพทย์แผนไทย	 ประกอบด้วยบรมครู

หมอชีวกโกมารภัจจ์		และบรมครูฤๅษีท่วงท่าดัดตน	

2	ทว่งทา่	ในรปูแบบลดทอนเปน็กึง่นามธรรม	(Semi	

Abstract)

	 ประติมากรรมนวดไทยทั้ง	 3	 ท่าทาง	 ดังภาพ

ประกอบที่	4	ได้แก่	นวดคอ-บ่า-ไหล่	นวดตัว		และ

นวดเท้า	 โครงสร้างจากเรซินพ่นเคลือบสี	 ขนาด

โดยประมาณทั้งกว้าง	 ยาว	 	 และสูงไม่เกิน	 1	 ฟุต	

จำานวน	 3	 ชิ้น	 โดยชุดแรกมีสีคล้ายสีแดงจากครั่ง	

ประกอบฐานไมเ้พือ่ใหค้วามรูส้กึสงา่งาม	กอ่ใหเ้กดิ

ภาพลกัษณท์ีด่ี	และสรา้งความนา่เชือ่ถอื	และความ

ภูมิใจในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 ด้านการนวด

ไทย	โดยเมือ่ประดบัตกแตง่สถานทีใ่หก้ารศกึษาหรอื

ประกอบวิชาชีพด้านสปา	นวดไทย

2.		 จิตรกรรมการแพทย์แผนไทย

	 จิตรกรรมสีน้ำาในรูปแบบความประทับใจ	

ฉับพลัน	 (Impressionism)	 มีขนาดภาพประมาณ	

29	x	42	เซนติเมตร	จำานวน	4	ชิ้น	ดังภาพประกอบ

ที่	 5	 ได้แก่	 ภาพจิตรกรรมสีน้ำาที่	 1	 อาคารกรม

พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

ภาพจิตรกรรมสีน้ำาที่	 2	 เรือนหมอเพ็ญนภา	 ภาพ

จิตรกรรมสีน้ำาที่	3	อาคารทรงไทยพระยาพิศณุประ

สามเวช	(เรือนหมอคง)	และภาพจิตรกรรมสีน้ำาที่	4	

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร	ภาพประกอบที่	4

ภาพประกอบที่	5
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	 จติรกรรมเสาแสดงอตัลกัษณธ์าตทุัง้สีต่ามหลกั

ของการแพทยแ์ผนไทย	ดงัภาพประกอบที	่6	อา้งองิ

ถงึจติรกรรมเสารายรอบหนา้อาคารกรมพฒันาการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่แสดงอัต

ลกัษณธ์าตสุมฎุฐาน	ใชล้วดลายเทพพนม	ดว้ยความ

เชื่อเทวดาหรือเทพเป็นสิ่งศักด์สิทธิ์ช่วยปกปักษ์

รักษาอาคารสถานที่	 และรายล้อมด้วยสัญลักษณ์

ที่สื่อถึงธาตุดิน	น้ำา	ลม	ไฟ	ตามหลักวิชาการแพทย์

แผนไทย	

	 จติรกรรมลวดลายแสดงถงึองคป์ระกอบของพธิี

ไหว้ครูแพทย์แผนไทย

	 จติรกรรมลวดลายแสดงถงึกายบรหิารแบบฤๅษี

ดัดตน

ภาพประกอบที่	9

	 จิตรกรรมลวดลายเกี่ยวกับหัตถการรักษาโดย

หมอไทย	ดังภาพประกอบที่	9	และ	10

ภาพประกอบที่	10

ภาพประกอบที่	11

	 จิตรกรรมลวดลายเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทย

และการบริบาลสตรีหลังคลอด	 ดังภาพประกอบที่	

11



68

3.	 สถาปัตยกรรมการแพทย์แผนไทย

	 ศิลปะประดับผนังหน้าอาคาร	 (Wall	 Art)	

กว้าง	8	เมตร	สูง	12	เมตร	ลึก	1	เมตร	ใช้แนวคิด

การออกแบบสร้างสรรค์ที่เน้นรูปด้านหน้า	 เพื่อ

ตอกย้ำาและสร้างการจดจำา	 ติดตั้งหน้าอาคาร	 3	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือก	ดังภาพประกอบที่	12	โดยสร้างจากสเตนเลส

แผน่(Stainless	Steel)	โดยใชก้ารผลติแบบ	Laser	Cut	

ซึ่งตอบสนองภาพลักษณ์ที่ผ่านการลดทอนรูปร่าง

ให้มีความเรียบง่าย	และง่ายต่อการจดจำา	ตลอดจน

ควบคุมความสอดคล้องกันในแบบองค์รวมได้เป็น

อย่างดี	

สรุป

		 ศิลปะการแพทย์แผนไทย	 เป็นงานศิลปกรรม

ทีถ่กูออกแบบและสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยพหลุกัษณแ์ละ

หลักทฤษฎีทางศิลปะเพื่อเป็นตัวแทนและส่งเสริม

ภาพลกัษณก์ารแพทยแ์ผนไทย	เปน็สิง่ชว่ยย้ำาเตอืน

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 ตลอดจนการหวนรำาลึก

ถึงอดีตเกี่ยวกับระบบสุขภาพการแพทย์ที่มีมาแต่

ดัง้เดมิของไทย	มคีวามหมายคลา้ยกบังานพทุธศลิป์

ที่หมายถึง	รูปเปรียบหรือรูปแทนพระพุทธเจ้า	เป็น

งานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อสนองตอบและรับใช้งาน

ทางดา้นพระพทุธศาสนาทีม่นษุยส์รา้งสรรคข์ึน้	เปน็

ความงามเพือ่ความพอใจทีแ่ฝงไวด้ว้ยปรชัญาธรรม

ทางวัตถุถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา	 เนื่องในพระพุทธ

ศาสนาเป็นการส่งเสริมเผยแพร่	 เป็นสิ่งช่วยโน้ม

น้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน	 ให้เกิดความศรัทธา	

ประพฤตปิฏบิตัตินในแนวทางทีด่งีามตามหลกัธรรม

ของพระพุทธศาสนา	 และสามารถต่อยอดไปสู่ผล

งานศิลปกรรมและการออกแบบในมิติอื่นๆ	 ได้อีก

มากมาย	 สำาหรับศิลปะการแพทย์แผนไทยก็มีนัย	

เช่น	 เดียวกัน	 โดยเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อส่ง

เสริมภาพลักษณ์ที่เหมาะสม

อรัญ	วานิชกร

ภาพประกอบที่	12
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ในวันที่อำ�ล�ชีวิตร�ชก�ร เมื่อปี พ.ศ. 2532 จ�ก

นั้นก็ได้รับเงินบริจ�คในว�ระต่�งๆ เรื่อยๆ ม� 

ท่�นใช้ เงินจำ�นวนนี้ช่วยเหลือหน่วยง�นและ

คณ�จ�รย์ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตลอดม�จน

เหลือเงิน 250,000 บ�ท ท่�นจึงนำ�เงินจำ�นวนนี้ 

ม�มอบให้คณะศึกษ�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ให้ 

ใช้ เป็นห้องสำ�หรับวิทย�กรม�บรรย�ยพิเศษ 

ใหน้สิติบณัฑติศกึษ� มห�วทิย�ลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ฟัง

ประวัติด้านการศึกษา

 พ.ศ. 2498 กศ.บ. วิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ� 

ประส�นมิตร (รุ่นที่ 1) 

 พ.ศ. 2502 M.S.in Ed. Indiana University 

U.S.A. 

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

 ศาสตราจารย ์พเิศษ ดร.ทรงศกัดิ ์ ศรกีาฬสนิธุ ์

เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุน�ยน พ.ศ. 2473 ที่จังหวัด

ก�ฬสนิธุ ์เปน็บตุรคนที ่3 ของรองอำ�ม�ตยต์รผีลมยั  

ศรกี�ฬสนิธุ ์และน�งคำ� ศรกี�ฬสนิธุ ์เสยีชวีติเมือ่วนั

ที่ 23 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2558  สิริรวมอ�ยุ 85 ปี

 “……ผมเองเป็นคณบดีคนแรกของคณะ

ศึกษาศาสตร์  เป็นศิษย์เก่าคนแรกที่เป็นคณบดี 

เป็นรองอธิการบดี และเป็นอธิการบดี รวมทั้ง

เป็นบัณฑิต กศ.บ. คนแรกของประเทศไทย  

ด้วย……”

 เป็นคำ�กล่�วของ ศาสตราจารย์ พิเศษ 

ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎ�คม 

พ.ศ.2546 ซึ่ ง เป็นวันที่ท่�นมอบเงินจำ�นวน 

250,000 บ�ท อนัเปน็เงนิกองทนุทีไ่ดม้�จ�กบรรด� 

อ�จ�รย์ทั้ งแปด วิทย�เขตของมห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒและผู้มีใจบุญร่วมบริจ�คด้วย 

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ 

ส�ข�ก�รอุดมศึกษ� มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เมื่อวันที่ 12 กันย�ยน พ.ศ. 2539
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ประจำ�ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว เรือ่ง 

ก�รจัดตั้งมห�วิทย�ลัยแห่งช�ติที่มีหล�ยวิทย�เขต

 พ.ศ. 2539 ผู้ เ ชี่ ย ว ช � ญ ข อ ง  A s i a n 

Deve lopment Bank  ประจำ�ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว เรื่อง ก�รว�งระเบียบ

และข้อบังคับก�รจัดตั้งสถ�บันก�รศึกษ�เอกชน

 พ.ศ. 2540 Visiting Scholar ณ Indiana 

University, Kokomo Campus, U.S.A.

ผลงานการบริหาร

 1. ก่อตั้งคณะพย�บ�ลศ�สตร์  มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทย�เขตบ�งแสน จังหวัดชลบุรี

 2. ก่อตั้งคณะพย�บ�ลศ�สตร์  มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ภ�ยหลังก�รยุบวิทย�เขตต่�งๆ

ทั้งแปด วิทย�เขต

 3. จัดตั้งสม�คมเกียรตินิยมก�รศึกษ�แห่ง

ประเทศไทย (Phi Delta Kappa, Thailand Chapter 

เมื่อ พ.ศ. 2525)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 กรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนในมห�วิทย�ลัย 

(ก.ม.)

 กรรมก�รสถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน (กสอ.)

 กรรมก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งและยกฐ�นะเป็น

มห�วิทย�ลัยเอกชน (กมอ.)

 กรรมก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของ

ทบวงมห�วิทย�ลัย (อ.ก.ม. ตำ�แหน่งวิช�ก�ร)

 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�ง

วิช�ก�รส�ยสังคมศ�สตร์ มนุษยศ�สตร์ และศึกษ�

ศ�สตรข์องคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รพลเรอืน (ก.พ.)

 กรรมก�รก�รประถมศึกษ� กรุงเทพมห�นคร.

 กรรมก�รว�งแผนอุดมศึกษ�ระยะย�วของ

ทบวงมห�วิทย�ลัย (2533 – 2547)

 พ.ศ. 2515 Ed.D. University of Akron, 

Ohio, U.S.A.

 พ.ศ. 2527 ปริญญ�วิทย�ลัยป้องกันร�ช

อ�ณ�จักร  รุ่นที่ 27

ประวัติการทำางาน (ของรัฐ : ในประเทศ)

 พ.ศ. 2499 – 2515  อ�จ�รย์วิทย�ลัยวิช�ก�ร

ศึกษ� ประส�นมิตร

 พ.ศ. 2515 – 2518 รองอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ มห�ส�รค�ม 

 พ.ศ. 2518 – 2522 คณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 พ.ศ. 2522 – 2526 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�ร 

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 พ.ศ. 2526 – 2530 อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำางาน (ของเอกชน)

 พ.ศ. 2532 – 2539  รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�ร 

มห�วิทย�ลัยศรีปทุม

 พ.ศ. 2539 – 2549 รองอธิก�รบดีอ�วุโส 

มห�วิทย�ลัยศรีปทุม 

 พ.ศ. 2542 – 2549 ผูช้ำ�น�ญก�รก�รอดุมศกึษ� 

มห�วิทย�ลัยศรีปทุม

ประวัติการทำางาน (ต่างประเทศ)

 พ.ศ. 2505 – 2508  ผูเ้ชีย่วช�ญก�รศกึษ�ไทย

ประจำ�พระร�ชอ�ณ�จักรล�ว

 พ.ศ. 2520 Research Scholar ประจำ�ที ่The 

East–West Center,Honolulu, Hawaii 

 พ.ศ. 2521 ASEAN Scholar ณ Standford 

University, U.S.A.

 พ.ศ. 2537 ผู้เชี่ยวช�ญของ World Bank 
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 กรรมก�รพิจ�รณ�ผลง�นท�งวิช�ก�รของ

ข้�ร�ชก�รครู (ก.ค.)

 กรรมก�รสอบวิทย�นิพนธ์ระดับมห�บัณฑิต 

และดษุฎบีณัฑติของมห�วทิย�ลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มห�จุฬ�ลงกรณร�ช

วิทย�ลัย ฯลฯ

 กรรมก�รรับ เชิญจ�กสำ �นักง�นรับรอง 

ม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (สมศ.) 

(องค์ก�รมห�ชน)

เกียรติประวัติต่างๆ

 ศิษย์เก่�ดีเด่นมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจำ�ปี 2531

 พ่อตัวอย่�งประจำ�ปีพุทธศักร�ช 2532 จ�ก 

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รง�นวันพ่อแห่งช�ติ

 ศิษย์เก่�ดีเด่นวิทย�ลัยครูจันทรเกษม ในว�ระ

ครบรอบ  50 ปี

 ศิษย์เก่�ดีเด่นโรงเรียนก�ฬสินธุ์พิทย�สรรค์ 

จังหวัดก�ฬสินธุ์ ในว�ระครบรอบ  60  ปี

 ศิษย์เก่�ดีเด่นครบรอบ 100 ปี วิทย�ลัยครู

พระนคร

 น�ยกสม�คมเกียรตินิยมก�รศึกษ�แห่ง

ประเทศไทย (คนแรก) (Phi Delta Kappa, Thailand 

Chapter) พ.ศ. 2525 –2527

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ส�ข�ก�รบริห�รก�ร

ศึกษ� จ�กมห�วิทย�ลัยบูรพ� พ.ศ. 2535

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ส�ข�ก�รบริห�รก�ร

ศึกษ� จ�กมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 

2539

 ไดร้บัยกยอ่งเปน็นกับรหิ�รดเีดน่จ�กมลูนธิเิพือ่

สังคมไทย พ.ศ.2541

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ส�ข�ก�รบริห�รก�ร

ศึกษ� จ�กมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม พ.ศ. 2543

 ศาสตราจารย ์พเิศษ ดร.ทรงศกัดิ ์ ศรกีาฬสนิธุ ์

เคยสอนในระดับมัธยมศึกษ�และระดับอุดมศึกษ� 

ไดร้บัก�รยกยอ่งจ�กศษิยว์�่ เปน็ผูม้เีทคนคิก�รสอน

ใหม ่ๆ  ส�ม�รถสร�้งคว�มพอใจในเนือ้ห�วชิ� และ

สร้�งบรรย�ก�ศในห้องเรียนได้อย�่งดีเยี่ยม ทำ�ให้

ศษิยแ์ละครไูดเ้รยีนรูร้ว่มกนั เปน็ครทูีม่คีว�มเมตต�

กรณุ� ปร�ศจ�กอคตติอ่ศษิย ์ทัง้ยงัประพฤตปิฏบิตัิ

ตนเป็นแบบอย่�งที่ดี สมกับได้ชื่อว่�เป็น “ครู”

 ในฐ�นะผู้บริห�ร ศาสตราจารย์ พิเศษ 

ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ ทำ�หน้�ที่บริห�รทุก

ระดับในมห�วิทย�ลัย นับตั้งแต่เป็นหัวหน้�แผนก 

คณบดี รองอธิก�รบดี ในที่สุดเป็นอธิก�รบดี ได้

เคยบริห�รมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งมี 8 

วทิย�เขต กระจ�ยอยูท่ัว่ประเทศ ใหพ้ฒัน�ก�้วหน�้

อย�่งมปีระสทิธภิ�พ และเกดิประสทิธผิลเปน็ลำ�ดบั 

แม้เมื่อเกษียณอ�ยุร�ชก�รแล้ว ก็ได้รับเชิญให้ไป

บริห�รมห�วิทย�ลัยเอกชน เป็นผู้บรรย�ยของสภ�

ผู้บริห�รก�รศึกษ� และเป็นอ�จ�รย์สอนวิช�ก�ร

บริห�รก�รศึกษ�แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษ�ใน

มห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ ติดต่อกันม�จนถึงปัจจุบัน ใน

ก�รบริห�รง�นบุคคลก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รพัฒน�

และแก้ปัญห�ต่�ง ๆ ให้เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

เสมอม� นอกจ�กนี้ยังเป็นผู้ที่มองเห็นก�รณ์ไกล

ในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ให้ก้�วหน้� คณะรัฐมนตรี

จึงได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รว�งแผนอุดมศึกษ�

ระยะย�ว เป็นกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งสถ�บัน

อุดมศึกษ� และเป็นกรรมก�รพิจ�รณ�ยกฐ�นะ

สถ�บันอุดมศึกษ�ทั้งของรัฐและเอกชนขึ้นเป็น

มห�วิทย�ลัย 

 เกียรติยศสูงสุดของ ศาสตราจารย์ พิเศษ 

ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ คือเคยได้รับพระบรม

ร�ชโองก�รโปรดเกล�้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ใหเ้ปน็

ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รพลเรอืนใน

มห�วิทย�ลัย
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ครอบครัว

 ศาสตราจารย ์พเิศษ ดร.ทรงศกัดิ ์ ศรกีาฬสนิธุ์

สมรส กบั รองศาสตราจารย ์กาญจนา (ธรีประทบี) 

ศรีกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอ�จ�รย์ภ�ควิช�ก�รบริห�ร

ก�รศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 10 มีน�คม พ.ศ. 2503 

มีบุตรช�ยรวม 3 คน

คติในการดำาเนินชีวิต

 “ผลง�นของตัวเอง คนอื่นจะบอกได้ดีกว่�”

บทกวียกย่องเกียรติคุณ

ทรงศักดิ์  ทรงศักดิ์  ศรีก�ฬสินธุ์

ลือระบิลทั่วหล้�ฟ้�เมืองไทย

ได้พัฒน�ก�รศึกษ�ช�ติไว้

สอนศิษย์ให้เป็นปร�ชญ์ปัญญ�ได้

มีคุณธรรมนำ�หน้�ระบือไกล

เลื่องลือไว้เป็นที่รู้ครูของแผ่นดิน ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์

ประพันธ์เพื่อแสดงคว�มค�รวะต่อคุณครูทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

วันที่ 3 สิงห�คม พ.ศ. 2561
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บรรณานุกรม

คำ�ประก�ศเกียรติคุณ น�ยทรงศักดิ์ ศรีก�ฬสินธุ์ ในโอก�สที่ มห�วิทย�ลัยบูรพ�มอบปริญญ�ก�รศึกษ�

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ� สืบค้นมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 2562 จ�ก 

: http://council.buu.ac.th/kiti/5–36.pdf

ฝ�่ยประช�สมัพนัธ ์คณะศกึษ�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (30 กรกฎ�คม 2546 :1) สานสมัพนัธ ์ 

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทรงศักดิ์ ศรีก�ฬสินธุ์ (2540). กว่าจะมีวันนี้

ทรงศักดิ์ ศรีก�ฬสินธุ์ (2532). เพื่ออาจารย์ทรงศักดิ์. กรุงเทพฯ: เนติกุล
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วารสารวิชาการ

ความหมาย

  วารสารวิชาการ (Scholarly Journal) 

หมายถึง เอกสารวิชาความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง

หรือหลายสาขาวิชาที่ตีพิมพ์เรื่องที่เป็นผลงานวิจัย 

หรือบทความวิชาการ หรือบทความอื่นๆ ที่มีผู้ทรง

คุณวุฒิตรวจรับรองและมีกำาหนดการเผยแพร่ตาม

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

หวั)  พ.ศ. 2401 มหีนงัสอื “ราชกจิจานเุบกษา พมิพ์

เผยแพรอ่ยูใ่นวงจำากดั ในสมยัรชักาลที ่5 (พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) พ.ศ. 2417 มี

วารสารไทยฉบบัแรก ทีอ่อกโดย คนไทยคอื วารสาร 

ดรุโณวาท ออกโดยพระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์  

  จำานวนวารสารในสมัยรัชกาลที่ 3 มี 2 ฉบับ 

สมัยรัชกาลที่ 4 มี 8 ฉบับ สมัยรัชกาลที่ 5 

มี 47 ฉบับ สมัยรัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) มี 127 ฉบับ สมัยรัชกาล

ที ่7 (พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั)  ม ี160 

ฉบบั สมยัรชักาลที ่8 (พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

อานนัทมหดิล) ม ี92 ฉบบั สมยัรชักาลที ่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

จำานวนมากเรียกตัวเองว่า หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

  วารสารสมัยแรกๆ เป็นกิจการของเจ้านาย

ชั้นสูง ต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่สามัญชนมากขึ้น 

จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีวารสารที่จัดทำาขึ้นสำาหรับผู้

อ่านเฉพาะกลุ่มมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

พัฒนาการของสื่อสารมวลชนที่มีจุดเริ่มต้นจาก

ชนชั้นสูง พัฒนาไปเป็นสื่อสำาหรับมวลชน และ

พัฒนามาเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะด้านมาก

ขึ้น เช่น วารสารครุศาสตร์ วารสารเภสัชวิทยา และ

วารสารภาษา เป็นต้น

  วารสารในระยะแรก มักมีอายุไม่ยืนยาว 

วารสารบางประเภทที่มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก เช่น 

วารสารเด็ก วารสารผู้หญิง เป็นต้น ไม่ค่อยได้รับ

ความสำาเร็จ เนื่องจากไม่สามารถจำาหน่ายได้อย่าง

แพร่หลาย ส่วนใหญ่ไม่เกิน 2 ปี วารสารต่างๆ เกิด

ขึ้นตามสภาพทางสังคม เช่น วารสารด้านบันเทิง 

เป็นต้น เริ่มมีขึ้นในปลายรัชกาลที่ 6 เพราะความ

นิยมในละครและภาพยนตร์

  วารสารได้ขยายตัวเพิ่มปริมาณขึ้นตามความ

เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบันการ

ดำาเนนิงานดา้นวารสารของเอกชน เปน็ลกัษณะของ

ธุรกิจเต็มตัว มีการโฆษณาสินค้าจำานวนมาก 
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  บทบาทหนา้ทีข่องวารสารไทยเปลีย่นแปลงมา  

3 ระยะ คือ ระยะแรกมุ่งให้ความรู้และเพิ่มพูน

สตปิญัญาแกผู่อ้า่น มเีรือ่งบนัเทงิและบรกิารทางธรุกจิ

เพียงเล็กน้อย ระยะที่สอง ประมาณสมัยรัชกาล

ที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 เป็นการให้ข่าวสารและแสดง 

ความคดิเหน็ทางการเมอืง ระยะทีส่าม วารสารเปน็

แนวใหค้วามบนัเทงิเรงิรมย ์จนถงึปจัจบุนัมลีกัษณะ

เปน็แหลง่สารสนเทศ ใหค้วามบนัเทงิและใหค้วามรู้

เฉพาะด้านมากขึ้น

ประเภทวารสารวิชาการ

  วารสารวิชาการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

วารสารวิชาการเฉพาะสาขา และ วารสารวิชาการ

หลายสาขาวิชา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2546; 63 – 68)

  วารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชา หมายถึง 

วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะสาขาวิชา

ที่กำาหนด เช่น การศึกษา เคมี คณิตศาสตร์ และ

ชีววิทยา เป็นต้น ส่วนวารสารวิชาการหลายสาขา

วิชา หมายถึง วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

หลากหลายสาขาวิชา อาจกำาหนดเป็นกลุ่มวิชา

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์และอื่นๆ

ส่วนประกอบหลักในวารสาร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช (2546) กล่าวถึง ส่วนประกอบหลักใน

วารสารวิชาการไว้ดังนี้

 เนื้อหา คือ ส่วนที่เป็นบทความ และคอลัมน์ 

โดยจดัเรยีงลำาดบัตามทีส่ารบญัระบไุว ้อาจเปน็เรือ่ง

สั้น หรือเรื่องยาวทั้งที่จบในฉบับ หรืออ่านต่อเนื่อง

หลายฉบับ

 ปกนอก ส่วนใหญ่มักเป็นปกอ่อน และมีภาพ

ที่สื่อถึงเนื้อหาในฉบับนั้นๆ โดยพิมพ์สี เพื่อความ

สวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ข้อมูลที่

นำาเสนอในหน้าปกนอก คือ ชื่อวารสาร ชื่อผู้รับผิด 

ชอบในการจัดทำา ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัว

อักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสาร

ฉบับนั้นๆ ข้อความที่ระบุกำาหนดออก ราคา 

เลขมาตรฐานสากลประจำาวารสาร (ISSN)  และ ชื่อ

บทความในวารสารฉบับนั้นๆ (ดูภาพประกอบ)

   

  หน้าปกใน ข้อมูลที่นำาเสนอคือ ชื่อวารสาร 

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำา เช่น บรรณาธิการ กอง

บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ และเจ้าของ 

เป็นต้น ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ 

ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ 

กำาหนดออก ราคาค่าบอกรับ ISSN  วัตถุประสงค์

ในการจัดทำา สำานักงานหรือสถานที่ติดต่อ

  หน้าบรรณาธิการ มีบทบรรณาธิการซึ่งเป็น

การสื่อสารระหว่างบรรณาธิการกับผู้อ่านเกี่ยวกับ

วารสารฉบับนั้นๆ 

  สารบัญ แสดงรายชื่อบทความ ผู้เขียน พร้อม

หมายเลขหน้าที่บทความนั้นๆ เรียงลำาดับตามเลข

หน้า บางฉบับมีระบุไว้ที่ปกนอก

 รายละเอยีดการพมิพท์า้ยเลม่ คอื แหลง่ขอ้มลู

สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

  วารสารวิชาการบางชื่อในส่วนท้ายเล่ม อาจมี 

ระเบียบการเขียนบทความที่จะลงพิมพ์ในวารสาร 
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คำาแนะนำา การเตรียมต้นฉบับ รูปแบบการพิมพ์

บทความ การส่งต้นฉบับและแบบใบสมัครสมาชิก

วารสาร เป็นต้น   

 วารสารแตล่ะชือ่มกีำาหนดการออกทัง้ทีเ่หมอืน

และแตกตา่งกนั โดยแบง่ไดด้งันี ้(1) รายสปัดาห ์ คอื       

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

  การบริหารวารสารวิชาการ หมายถึง การ

พิจารณาตัดสินใจของหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของ

วารสาร เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

 1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน 

เปน็การคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและ

สมัครใจ เพื่อทำางานวารสารตามเวลาที่กำาหนดเป็น

วาระกี่ปีตามที่ระบุในคำาสั่งแต่งตั้ง

 2. รายรับรายจ่าย เป็นการกำาหนดราย

ละเอียดเกี่ยวกับเงิน ผู้เขียนต้องจ่ายค่าเผยแพร่

แต่ละบทความ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ

บทความ ค่าส่งวารสารทางไปรษณีย์ ค่าจ้างทำาร่าง

ต้นฉบับ ค่าจ้างพิมพ์รูปเล่ม และอื่นๆ

  3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำาเนินงาน 

ต้องระบุไว้ในคำาสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจนว่าเป็นการทำา

แบบจิตอาสาเฉพาะกิจ ไม่รับค่าตอบแทนหรือจ่าย

ค่าตอบแทนแต่ละตำาแหน่ง หรือคิดเป็นงานในการ

พิจารณาผลงานของแต่ละบุคคล

  4. ข้อเสนอโครงการ หัวหน้าหน่วยงาน

มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการปรึกษาหารือ

ทีมงานจัดทำาข้อเสนอโครงการจัดทำาวารสาร โดย

ระบรุายละเอียดตามรูปแบบของหน่วยงานเจ้าของ

วารสาร

 5. การประเมินผล หัวหน้าหน่วยงานแต่ง

ตั้งคณะทำางานติดตามและประเมินผลโครงการ

วารสาร เปน็ระยะๆ ระหวา่งดำาเนนิงานและเมือ่สิน้

สุดโครงการ ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและออนไลน์

เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ

 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้กำาหนด

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารสาขาวิชา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิามนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ดังนี้  (เกณฑ์การคัดเลือกวารสาร

ฐานข้อมูล TCI และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

วารสารในฐานข้อมูล TCI  (2560. ออนไลน์)

  •  บทความทุกบทความต้องมีการควบคุม

คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ

  •  วารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความ

วชิาการไมน่อ้ยกวา่สามป ีหรอืตพีมิพอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

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  ทีท่นัสมยั ตลอดจนทศันะความคดิเหน็

ของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือประเภทอื่นๆ 

วารสารวิชาการช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า

ทางวิชาการของบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษา 

และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร

วิชาการทุกระดับ

เฉลิมศักดิ์ สุภาผล

บรรณานุกรม
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บทความที่เขียนลงในฉบับนี้คือ ความผิดปกติของการไดยินจากความเสื่อมของระบบประสาท
สําเริง บุญเรืองรัตน, ศาสตราจารย ดร.
 ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บทความที่เขียนลงในฉบับนี้คือ ศาสตราจารย 

พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ,
อธิวัฒน รัตนวงศแข, อาจารย ดร.
 อาจารยประจําคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความที่เขียนลงในฉบับนี้คือ พฤติกรรม

เอี้อสังคม
อรรควิช จารึกจารีต, อาจารย ดร.
 อาจารยประจําคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความที่เขียนลงในฉบับนี้คือ การยอม

จํานนอันเกิดจากการเรียนรู
อรัญ วานิชกร, ผูชวยศาสตราจารย ดร.
 อาจารยประจาํสาขาวชิาการออกแบบทศันศลิป คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

บทความที่เขียนลงในฉบับนี้คือ ศิลปะการแพทยแผนไทย
อัจศรา ประเสริฐสิน,ผูชวยศาสตราจารย ดร.
 อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บทความที่

เขียนลงในฉบับนี้คือ การรูดิจิทัล
อัญชลี จันทรเสม,ผูชวยศาสตราจารย ดร.
 คณบดคีณะมนษุยศาสตร ศนูยการศกึษานานาชาต ิคณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

บทความที่เขียนลงในฉบับนี้คือ การสะทอนคิดดวยตนเองของครู
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