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ค ำน ำ 
 

               เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา (Principle and 

Educational Philosophy) รหัสวิชา ED 11101 เล่มนี้  จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน
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ปรัชญา  และปรัชญาการศึกษา  ทั้งของประเทศไทยและการศึกษาในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน   
รวมไปถึงวิวัฒนาการการศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน  และที่จะต้องกล่าวถึงคือ แนวโน้มของการศึกษา
ไทยในอนาคต 

     นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้น  ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  มีความคิด สามารถน าความรู้ที่ได้  มาวิเคราะห์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
และเป็นความรู้ที่ยั่งยืน 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา  ED 11101 

ชื่อวิชา   หลักการและปรัชญาการศึกษา    

   (Principle and Educational Philosophy) 
หน่วยกิต  3 (2-2-5) 
กลุ่มวิชาการศึกษา หมวดวิชาชีพครู 
ผู้สอน   อาจารย์ภวิศา  พงษ์เล็ก 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาแนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และ
มีปรัชญา  วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก หลักการ เป้าประสงค์และรูปแบบของการ
จัดการศึกษา  ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วย
การศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรค์ปรัชญาการศึกษาและกล
ยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน       
 

วัตถุประสงค์ 
 ในการเรียนการสอน วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
พฤติกรรม ดังนี้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการ
ของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก 

 2. ศึกษาข้อมูล อภิปรายและน าเสนอเกี่ยวกับทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3. วิเคราะห์และอธิบายบทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
 4. เห็นความส าคัญและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดท ากลยุทธ์ เป้าประสงค์และ
รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 ปรัชญาอินเดีย 

 ปรัชญาจีน 

 หน้าที่ของปรัชญา 
 ความมุ่งหวังและประโยชน์ของปรัชญา 
 บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 1 

 เอกสารอ้างอิง 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา 
 ทัศนะเก่ียวกับเป้าหมายของการศึกษาของนักปรัชญา 

 ลักษณะของปรัชญาการศึกษา 
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 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 

 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม 

 บทสรุป 
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 ค าถามท้ายบทที่ 2 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 3  วิวัฒนาการของการศึกษาไทย  และการศึกษาโลก   12 ชั่วโมง 
 ความหมายของการศึกษา 
 ความส าคัญของการศึกษา 
 การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411) 
 การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 – พ.ศ. 2474) 
 การศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก (พ.ศ. 2475 – พ.ศ.2491) 
 การศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2534) 
 การศึกษาไทยสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน) 
 วิวัฒนาการของการศึกษาโลก 

 บทสรุป 

 ใบกิจกรรม 

 ค าถามท้ายบทที่ 3 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 4  หลักการ เป้าประสงค์ และรูปแบบของการจัดการศึกษา   12 ชั่วโมง 
 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 การศึกษาในระบบ 

 การศึกษานอกระบบ 

 การศึกษาตามอัธยาศัย 

 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 สาระส าคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  
                    ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 

 บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 4 

 เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 5  การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน     8 ชั่วโมง  
 สภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ของทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 แนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้มีสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน 

 แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความร่วมมือของประเทศลุ่มน้ าโขง 
 ทิศทางการศึกษาไทยกับการรับรองอาเซียน 

 ระบบการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

 แนวโน้มของประเทศไทย 

 บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 5 

 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมกระบวนการคิด ส่งเสริมการสร้างงาน การอภิปราย           
และการน าเสนอผลงาน โดยผู้สอนเป็นผู้น าสรุปเพ่ิมเติมความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามเนื้อหา และหลักทฤษฎี โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
               1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point รวมทั้งสื่อรูปภาพ วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบทเรียน 

               2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
               3. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นสร้าง            
องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (constructivist) รวมทั้งได้เรียนรู้จากประสบการณ์  โดยมีกิจกรรม               
การเรียนการสอน ดังนี้ 
          3.1 ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน วีดิทัศน์ หนังสั้น ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ            
กรณีตัวอย่าง และบทความที่เก่ียวข้อง 
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          3.2 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรม ทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่มย่อย โดยให้ระดม
สมองช่วยกันคิดหาค าตอบ แสดงบทบาทสมมติ และร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ได้ 
          3.3 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่สนใจ ทั้งรายบุคคล เป็นคู่ และเป็น             
กลุ่มย่อย 

                    3.4  ผู้เรียนจัดท ารายงาน ผลงาน และน าเสนอผลการท างาน โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
               4. ผู้สอนสรุป อธิบายความรู้เพ่ิมเติม ประกอบกับการซักถาม ร่วมอภิปราย และสรุป
ประเด็นที่ส าคัญร่วมกับผู้เรียน 

               5. ผู้เรียนทบทวนความรู้โดยตอบค าถามท้ายบทเรียน และเสนอแนะแนวความคิด 

      6. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระเป็นแผนภูมิความคิด (Mind map) 
               7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและปรัชญาการศึกษา 
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Power Point 

 4. วีดิทัศน์ / คลิปวิดีโอ / ภาพยนตร์ / กรณศีึกษา / การแสดงบทบาทสมมติ  
 

การวัดและการประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย 

 1. สังเกตการตอบค าถามและตั้งค าถาม 

 2. สังเกตจากการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการน าเสนองาน 

 3. การตรวจผลงาน 

 4. การทดสอบ 

 การให้คะแนน 

 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน      70% 

    1.1 การเข้าเรียน ความสนใจในการเรียน การร่วมกิจกรรม  10% 

    การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

  



(20) 

    1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย      40% 

    - การท าค าถามท้ายบทเรียน (10%) 
    - การท ารายงาน (รายบุคคล/กลุ่ม) และน าเสนอผลงาน (10%) 
     - การท ากิจกรรมในชั้นเรียน (10%) 
    - การสอบย่อยระหว่างและหลังบทเรียน (10%) 
    1.3 ทดสอบกลางภาคเรียน      20% 

 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน      30% 

 

 เกณฑ์การประเมินผลให้ระดับผลการเรียน 

 การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 

                   คะแนนระหว่าง  80 – 100  ได้ผลการเรียนระดับ  A 

                   คะแนนระหว่าง  75 – 79  ได้ผลการเรียนระดับ  B+ 

                   คะแนนระหว่าง  70 – 74  ได้ผลการเรียนระดับ  B 

                   คะแนนระหว่าง  65 – 69  ได้ผลการเรียนระดับ  C+ 

                   คะแนนระหว่าง  60 – 64  ได้ผลการเรียนระดับ  C 

                   คะแนนระหว่าง  55 – 59  ได้ผลการเรียนระดับ  D+ 

                   คะแนนระหว่าง  50 – 54  ได้ผลการเรียนระดับ  D 

                   คะแนนระหว่าง   0 – 49  ได้ผลการเรียนระดับ  F 

      ส่งงานไม่ครบ/ขาดสอบกลางภาค/ไม่ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ได้ผลการเรียนระดับ I 
 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัปรัชญา 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. บอกความหมายของปรัชญาได้ 
 2. อธิบายคุณค่าของปรัชญาได้ 
 3. อธิบายบ่อเกิดของปรัชญาได้ 
 4. อธิบายหลักการและแนวคดิปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออกได้ 
 5. เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออกได ้

 6. อธิบายหลักการและแนวคดิปรัชญาอินเดีย และปรัชญาจีนได้ 
 7. อธิบายหน้าที่ของปรัชญาได้ 
 8. อธิบายและยกตัวอย่างความมุ่งหวังและประโยชน์ของปรัชญาได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของปรัชญา   
 2. คุณค่าของปรัชญา   
 3. บ่อเกิดของปรัชญา   
 4. ขอบข่ายของปรัชญา   
 5. ปรัชญาตะวันตก   
 6. ปรัชญาตะวันออก   
 7. ปรัชญาอินเดีย   
 8. ปรัชญาจีน   
 9. หน้าที่ของปรัชญา   
 10. ความมุ่งหวังและประโยชน์ของปรัชญา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน 
และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา รวมทั้งสร้างข้อตกลงร่วมกันในการศึกษาในรายวิชานี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและสรุปสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft Power 

Point  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา 
 3. ผู้ เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับปรัชญา” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการ
ฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในชั้นเรียน โดยแบ่งกลุ่ม และก าหนดให้ศึกษา พร้อมอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกตัวอย่างประกอบ ในประเด็น ดังนี้ 
                  - เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออก  
     - หลักการและแนวคดิปรัชญาอินเดีย และปรัชญาจีน 

                  เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ ่

 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระบทที่ 1 เป็นแผนภูมิความคิด (mind map) 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าค าถามท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 8. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
 9. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษา 
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. ค าถามท้ายบท  
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การวัดผลและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ การวัดผลและการประเมินผล 

1. บอกความหมายของปรัชญาได้ 
2. อธิบายคุณค่าของปรัชญาได้ 
3. อธิบายบ่อเกิดของปรัชญาได้ 
4. อธิบายหลักการและแนวคิดปรัชญา
ตะวันตก และปรัชญาตะวันออกได้ 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาตะวันตก และปรัชญา
ตะวันออกได้ 
6. อธิบายหลักการและแนวคิดปรัชญา
อินเดีย และปรัชญาจีนได้ 
7. อธิบายหน้าที่ของปรัชญาได้ 
8. อธิบายและยกตัวอย่างความมุ่งหวัง
และประโยชน์ของปรัชญาได้ 

1. ซักถาม-ตอบค าถาม
อภิปราย แลกเปลี่ยน 
และการสนทนาร่วมกัน  

2. สังเกตพฤติกรรม        
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียน 

4. ค าถามท้ายบท 

5. แผนภูมิความคิด 
(mind map) 
 

1. นักศึกษาตอบค าถาม และ
อภิปรายได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความสนใจ/ความ
ร่วมมือ และความกระตือรืนร้น
ในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดี 

3. นักศึกษามีความพร้อม/ 
ความตั้งใจและความกล้า
แสดงออกในการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
4. นักศึกษาท าใบกิจกรรมได้
ถูกต้อง ครบสมบูรณ์ และเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

5. นักศึกษาตอบค าถามท้าย
บทเรียนได้ ร้อยละ 80 

6. นักศึกษาท าแผนภูมิความคิด
ได้อยู่ในระดับดี 
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บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา 
 

 

 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตาม
สมควรว่า  ปรัชญาคืออะไร  ปรัชญามีขอบเขตแค่ไหน  ปรัชญาศึกษาเรื่องอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งปรัชญา
คือการสอนให้คิดอย่างมีเหตุผล โดยไม่ค านึงถึงอารมณ์หรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทุกอย่ างต้อง
เป็นไปตามกระบวนการแห่งการใช้เหตุผล และเมื่อบุคคลเรียนรู้ปรัชญามากขึ้นจะพบว่า สิ่งที่เป็น 
ค าถามของปรัชญา หรือข้อสงสัยที่ต้องการหาค าตอบในเชิงปรัชญาจะมีอยู่สามเรื่องหลัก คือ ความจริง
คืออะไร (อภิปรัชญา) รู้ได้อย่างไร (ญาณวิทยา) เอาอะไรมาวัด (จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์) จะเห็น
ได้ว่าปรัชญาคือการคิดในเรื่องชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยมุ่งแสวงหาความรู้เพ่ือ
เข้าถึงความจริง ดังนั้นเมื่อเรียนปรัชญาไปแล้วจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
 

ความหมายของปรัชญา 
 

             ความหมายของค า “Philosophy” ตามรากศัพท์  ค าว่า “Philosophy” มาจากค าว่า 
“Philosophia” (เป็นค าภาษากรีกโบราณ) ซึ่งมาจากค า “Philia” (แปลว่า “ผู้รัก”) และ “Sopia” 
(แปลว่า “ความปราดเปรื่อง”) 
             ดังนั้น ค าว่า “Philosophia” (Philosophy) จึงแปลว่า “ความรักในปรีชาญาณ” (Love of 

wisdom) เนื่องจากชาวกรีกโบราณมักเรียกตัวพวกเขาว่า “Wise men” เช่น Pythagoras (ราวปี  
510 - 500 ก่อน ค.ศ.) ต้องการให้เรียกท่านว่า “Lover of wisdom” หรือ “Philosopher” นี่จึงเป็น
ที่มาของค า “Philosophy” ซึ่งในสมัยต่อมา นักบุญโทมัส อาไควนัส (ค.ศ. 1225 – 1274) ก็ใช้ค าว่า 
Philosophy มาแทนค าว่า “Wisdom” 

             สรุปแล้วค าว่า “Philosophy” ตามความหมายของภาษา คือ ความรักความปราดเปรื่อง 
ความปรารถนาจะเป็นปราชญ์ นั่นคือ การรู้ว่าตัวเองไม่ฉลาด แต่อยากฉลาด 

             ส าหรับความหมายของค า “ปรัชญา” (ภาษาไทย) ค าว่า “ปรัชญา” มีที่มาจากพระเจ้า               
วรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์วรรณ) อดีตราชบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นผู้แปล
ศัพท์ค าว่า Philosophy เป็นค าว่า “ปรัชญา” โดยใช้รากศัพท์จากภาษาสันสกฤตว่า “ชฺญา” (รู้/เข้าใจ) 
เติมอุปสรรค ปฺร เป็น ปฺรชฺญา รวมแปลว่า “ความปราดเปรื่องหรือความรอบรู้” 
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             ดังนั้น ค าว่า “ปรัชญา” (ภาษาไทย) จึงแปลว่า “ความรอบรู้ปราดเปรื่อง” ซึ่ งเป็น
ความหมายในเชิงอวดตัว (ไม่เหมือนค า Philosophy ซึ่งแสดงถึงความถ่อมตน) ความหมายของค า 
“ปรัชญา” จึงไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ/กรีก (Philosophy/Philosopia) มากนัก 

  

คุณค่าของปรัชญา 

 

             ปรัชญา หรือ Philosophy มาจากภาษากรีก คือ Philos แปลว่า ผู้รัก และ Sophos แปลว่า 
ความปราดเปรื่อง เพราะฉะนั้น Philosophy จึงมีความหมายตามรากศัพท์ว่า ความรักหรือความ
ปรารถนาที่จะเป็นปราชญ์ ส าหรับความหมายตามรากศัพท์ภาษาไทย พระเจ้าวรวงค์เธอกรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร) บัญญัติศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า ปฺร แปลว่า สูงสุด 
หรือ ประเสริฐ และ ชญา แปลว่า รู้ รวมความแล้วหมายถึง ความรู้อันสูงสุด  
             นอกจากนี้ถ้าจะอธิบายว่า ปรัชญา คือ ประมวลความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับความเป็นจริง
ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งศึกษาค้นคว้าเพ่ือตอบค าถาม 3 ประการคือ 1) ความเป็นจริง
คืออะไร 2) เรารู้ความจริงได้อย่างไร และ 3) เราพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความเป็นจริง          
ที่พบ ดังนั้น ปรัชญาเป็นแนวคิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในหลายเรื่องๆ เช่น การน าความรู้ทางปรัชญาไป
จัดการศึกษา ก็ต้องพยายามแปลความหมายของข้อค้นพบในปรัชญาแล้วน ามาสัมพันธ์กับการจัด
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องช่วยในการแนะแนว ในการเลือกจุดหมายปลายทางและนโยบายเพ่ือ                   
จัดการศึกษา สรุปได้ว่า ปรัชญาคือแนวคิด ส่วนการศึกษาเป็นการน าแนวคิดนั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 พระเจ้าวรวงค์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร) 
ผู้ทรงบัญญัติค าว่า “ปรัชญา” 

ที่มา: https://twitter.com/irichmillion 
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บ่อเกิดของปรัชญา 
 

             ปรัชญา ไม่ว่าจะเป็นของชนชาติใดล้วนเกิดจากความสงสัยในธรรมชาติ  และหาวิธีที่จะ
เข้าใจธรรมชาติ  เพ่ือสนองความใคร่รู้และก าหนดวิถีทางชีวิตและสังคมมนุษย์ พิจารณาถึงเนื้อหาและ
พัฒนาการด้านปรัชญา บ่อเกิดความคิดทางด้านปรัชญามาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 

             1. การมองชีวิตออกไปหาธรรมชาติ เป็นความสงสัยในชีวิตว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร  เกิดแล้ว
ท าไมต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตาย  พร้อมกับสืบค้นต่อไปว่าท าอย่างไรจึงจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ และ
ไม่ตาย  แล้วขยายอกไปสู่สรรพสิ่งว่าล้วนตั้งอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับชีวิต  เป็นที่มาของความพยายามที่
จะหาวิธีการที่จะให้มีชีวิตนิรันดร  สูงสุดหมายถึงการเข้าถึงพรหม  การเข้าถึงพระเจ้า  และการเข้าถึง
นิพพาน  

             2. การมองธรรมชาติเข้ามาหาชีวิต  เป็นความสงสัยในธรรมชาติว่าธรรมชาติเกิดขึ้นได้
อย่างไร  ด ารงอยู่อย่างไร  ใครเป็นผู้ก าหนดความเป็นไปของธรรมชาติ  และเราจะรู้ผู้ก าหนดความ
เป็นไปของธรรมชาติได้อย่างไร  ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อชีวิตหรือไม่  ถ้ามีอิทธิพลมีอิทธิพลในรูปแบบใด 
ตลอดจนก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับชีวิตมนุษย์ว่าควรจะเป็น อย่างไร 

             ชีวิตจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความคิดด้านปรัชญา หากไม่มีชีวิตก็ไม่มีความคิดที่จะ
ขยายขอบเขตโลกทัศน์ออกไปสู่โลกและจักรวาล 

             แนวคิดหรือโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่เชื่อว่าจะเป็นวิถีทางให้เข้าถึงความสุขได้ดังกล่าวนี้เอง
เรียกว่า "ปรัชญา" เป็นหลักการในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของตน  เพ่ือให้ชีวิตของตน
เป็นสุข  มนุษย์จึงเริ่มส่อแววแสวงหาความหมายของค าว่า "ชีวิต" ตั้งแต่ปฐมวัย ความอยากรู้อยากเห็น
ในวัยเด็กเป็นบ่อเกิดความคิดแบบปรัชญา  เพราะธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์คือความอยากรู้อยาก
เห็น และพยายามแสวงหาค าตอบที่ตนสงสัยโดยเริ่มจากความครุ่นคิดค านึงที่มีต่อธรรมชาติ  ความรู้สึก
พิศวงในความร้อยเรียงเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง  ตลอดถึงสภาพแวดล้อม  สังคม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมนั้น ๆ 

 

ขอบเขตของปรัชญา 

 

             การแบ่งสาขาของวิชาปรัชญาตามค ่านิยามนั้น อาจจะแบ่งได้หลายลักษณะ เพราะมีขอบเขต
กว้างขวางครอบคลุมความรู้หรือศาสตร์หลายสาขา แต่ในที่นี้จะก าหนดขอบเขตง่าย ๆ พอเป็นแนวทาง
การศึกษาปรัชญา 
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             ในเบื้องต้น เพ่ือปูทางไปสู่การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์อย่างมีกฎเกณฑ์ จึงแบ่งวิชาปรัชญาเป็น  

2 ประเภท คือ ปรัชญาบริสุทธ์ (pure philosophy) และปรัชญาประยุกต์ (applied philosophy)              
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

             ปรัชญาบริสุทธิ์  เป็นปัญหาหรือขอบเขตของปรัชญาที่เป็นเรื่องของปรัชญาโดยเฉพาะ             
ไม่เก่ียวข้องกับข้อสรุปของวิชาอ่ืน ๆ ที่แยกตัวออกไปจากวิชาปรัชญา (วิธาน สุชีวคุปต์และคณะ, 2534: 

11) แบ่งออกเป็น 4 สาขา คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ 
             1. อภิปรัชญา เป็น ศัพท์บัญญัติของค าว่า Metaphysics หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยความ
แท้จริงหรือสารัตถะ (Reality Essence) มีปรัชญาอีกสาขาหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Metaphysics 

คือ Ontology แปลว่า ภววิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความมี (being) ศาสตร์ทั้งสองนี้มีความ
เกี่ยวข้องกันเพราะว่า Metaphysics คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะว่ามีจริงหรือไม่  
             2. ญาณวิทยา หรือเรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) บัญญัติขึ้น
เพ่ือใช้เป็นค าแปลของค าภาษาอังกฤษว่า Epistemology ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า Episteme (ความรู้) 
และ Logos (วิชา) มีความหมายว่า ทฤษฎีแห่งความรู้ ซึ่งญาณวิทยาจะอธิบายถึงปัญหาเกี่ยวกับที่มา
ของความรู้ แหล่งเกิดของความรู้ ธรรมชาติของความรู้ และเหตุแห่งความรู้ที่แท้จริง 
             3. จริยศาสตร์  เป็นอุปนิสัย หรือหลักของความประพฤติ ขนบธรรมเนียมที่เป็นความเคยชิน 
จริยศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เราว่าคืออะไร อะไรควรท าหรือไม่ควรท าเพ่ือจะ
ได้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดนั้น และจะใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินว่า สิ่งนี้ดี สิ่งนี้ไม่ดี ดังนั้น เป้าหมายของชีวิต 

             4. สุนทรียศาสตร์ เป็นศัพท์ค าใหม่ ที่บัญญัติขึ้นโดย โบมการ์เด็น (Alexander Gottieb 

Baumgarte) ซึ่งก่อนหน้าที่เป็นเวลา 2000 กว่าปี นักปราชญ์สมัยกรีก เช่น เพลโต อริสโตเติล กล่าวถึง
แต่เรื่องความงาม ความสะเทือนใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense Perception) ของมนุษย์ 
 

             ปรัชญาประยุกต์  เป็นปัญหาปรัชญาเฉพาะเรื่อง เพราะเป็นปัญหาปรัชญาที่พาดพิงกับ
ผลสรุปของวิชาอ่ืน ๆ ที่แยกตัวออกไปจากวิชาปรัชญาแล้ว (วิธาน สุชีวคุปต์และคณะ, 2534: 17) 
เนื้อหาของปรัชญาประยุกต์เป็นการนำปรัชญาบริสุทธิ์ไปประสมประสานเข้ากับเนื้อหาของศาสตร์ต่าง ๆ 

 

ปรัชญาตะวันตก 

 

             ปรัชญาตะวันตก แบ่งออกเป็น 3 ยุค ใหญ่ๆ คือ ปรัชญาตะวันตกยุคโบราณ (ศตวรรษที่ 7-9 
ก.ค.ศ.) ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง (ค.ศ.1- สิ้นศตวรรษท่ี 15) และปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (ศตวรรษที่ 
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16 - ปัจจุบัน)  โดยปรัชญาตะวันตกยุคโบราณ (ศตวรรษ ที่ 5 – 6 ก.ค.ศ.) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะเริ่มต้น ระยะรุ่งเรือง และระยะเสื่อม 

             ระยะเริ่มต้น เมื่อประมาณ 600 ปี ก่อน ค.ศ. นักปรัชญาคนส าคัญ คือ ทาเล็ส (Thales) เริ่ม
ความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงจากยุคดึกด าบรรพ์ เชื่อว่าโลกมีกฎเกณฑ์ตายตัวของมันเอง ไม่ใช่ผลการ         

ดลบันดาลของเทพเจ้า ที่เทพเจ้าควบคุมโลกได้ก็เพราะรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือโลกนั่นเอง คนถ้ารู้
ก็จะควบคุมได้เช่นกัน จึงเริ่มต้นหาปฐมธาตุของโลก ทาเล็ส เชื่อว่าเป็นน้ า ซึ่งต่อมาก็มีผู้เห็นขัดแย้ง ว่า
น่าจะเป็น ดิน ลม หรือไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 ทาเล็ส (Thales)  บิดาแห่งปรัชญา  

ที่มา: http://www.volkanvarol.com/ancient-greece/personalities/mathematicians/thales/ 

 

             ผู้ก่อตั้ง Milesian School : ทุกสิ่งเกิดจากน้ า พยายามคิดค้นเรื่องธรรมชาติ และกฏ
ธรรมชาติ ระยะรุ่งเรือง ระยะนี้เป็นยุคสมัยของนักปรัชญาที่เป็นต้นแบบของความคิดซึ่งบางเรื่องยัง               

ตกทอดมาถึงปัจจุบันระยะนี้อยู่ระหว่างประมาณศตวรรษที่ 4 กคศ. เป็นยุคของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง                 
3 ท่าน คือ โสคราเต็ส พลาโต้ และอริสโตเติ้ล 

             โสคราเต็ส (Socrates 477-399 กคศ.) มีความคิดว่า  ความจริงและความดี จะต้องมี
มาตรการตายตัวส าหรับทุกคน จิตของมนุษย์มีสมรรถภาพจะรู้ความจริงและความดีมาตรฐาน            

นั้นได้  เพราะมนุษย์เรามีโครงสร้างของมนัสเหมือนกัน  หากแต่กิเลสท าให้จิตปั่นป่วน  มนุษย์ที่ถูกกิเลส
ครอบง าจึงตัดสินผิด ๆ เนื่องจากเรามีกิเลสต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน การตัดสินจึงผิดเพ้ียนกันไปตาม  แต่ 
กิเลสจะโน้มน้าวไปทางไหน ผู้ใดอยากจะคิดให้ถูก ให้ได้ความจริง และความดีมาตรฐาน ก็จะต้อง
พยายามขจัดกิเลสและท าปัสนา เมื่อไม่มีกิเลสแล้ว ดวงจิตก็แจ่มใส ทุกคนจะเห็นความจริงและกฎ      
ความดีตรงกัน เป็นอันว่ามาตรการความจริงของโสคราเต็ส คือ ความรู้ที่ได้ขณะปัสนาโดยไม่มีกิเลส 
(กีรติ บุญเจือ, 2541) 
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             โซเครตีส : Socrates (470-399 B.C) (วรวิทย์ วศินทรากร, 2544) ชาว Athens เบนความ
สนใจจากธรรมชาติสู่ชุมชนและมนุษยชาติ “ศึกษาเพ่ือให้รู้จักตนเอง” เป็นคนแรกที่ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วย
เหตุผล  ค้นหานิยามของความดีกฏยุติธรรม  และความรู้สอนให้ชาวเอเธนส์ไม่เชื่ออย่างงมงาย แต่เชื่อ
ด้วยเหตุผลเป็นเหตุให้เขาถูกฆ่าโดยให้ดื่มยาพิษในเวลาต่อมาปรัชญาของ  Socrates เป็นลักษณะ
ปรัชญาวิเคราะห์ 
             พลาโต้ (Plato 428-347 กคศ) เป็นลูกศิษย์ของโสคราเต็ส อธิบายต่อจากโสคราเต็สว่า มีโลก
แห่งมโนคติ (world of idea) ซึ่งโลกของความจริงซึ่งสัมผัสไม่ได้อันสากลอยู่  สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่บนโลกที่
เรารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เป็นสิ่งเลียนแบบมาจากสิ่งสากลในโลกอุดมคติ สิ่งสากลบนโลกอุดมคติ
เป็นสิ่งสมบูรณ์คงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราปัสนา (contemplation) ในสภาพไร้กิเลส เราจะพบ
ความจริงอันเดียวกันคือ ความจริงสากลนิรันดรในโลกแห่งมโนคติ (กีรติ บุญเจือ, 2441) 
             เพลโต  : Plato (427-347 BC.) (วรวิทย์  วศินทรากร , 2544 ชาว Athens (ศิษย์ของ
Socrates) บิดาของปรัชญาสาขาอุดมคตินิยมเขียนค าสอนของ Socratesขึ้นจนกลายเป็นค าสอนชิ้น
ส าคัญทางปรัชญา ตั้งโรงเรียนชื่อ  Academy นอกเมืองAthens ปรัชญาของ Plato เป็นปรัชญา
สังเคราะห์ เขียนหนังสือชื่อ Republic เขาเป็นที่ปรึกษาแก่กษัตริย์ในเมือง Syracuse เสนอให้กษัตริย์
เป็นนักปรัชญา แต่ไม่ส าเร็จจึ งกลับมาสอนที่  Academy ตามเดิม โรงเรียนนี้ ด าเนินมาจนถึง           
ค.ศ.529 สมัยจักรพรรดิJustinian แห่ง Byzantine สั่งปิด เชื่อว่า “ความคิดเป็นความจริงมากกว่า
สรรพสิ่ง”สอนให้มองเห็นว่ามี  1 โลก คือ โลกของความคิดที่ ไม่เปลี่ยนแปลงกับโลกแห่งความ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุธาตุ 
             อริสโตเติ้ล : Aristotle (384-332 BC.) (วรวิทย์ วศินทรากร, 2544) ชาว Athens ลูกศิษย์
ของ Plato ณ  Academy บิดาของ ปรัชญาสัจนิยม เกิดใน  Stagira เมืองThrace มาอยู่  Athens 
เมื่อ 366 BC. และอยู่จน Plato ตาย เป็นครูสอน ณ โรงเรียน Lyceum ในเมือง Athens ต่อมาเป็น
ครู (tutor) ของพระเจ้า Alexander the Great เมื่อ Alexander สิ้นพระชนม์ 323 BC. ก็ออกไปอยู่ 
ณ เมือง Chalcis และถึงแก่กรรมที่นั่น 

             บุคคลส าคัญที่ ชาวโลกกล่ าวขวัญถึ งโดยมิรู้ลื ม  คือ “อริสโตเติล” (Aristotle) เป็น
นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ท าการศึกษาค้นคว้าใน
วิทยาศาสตร์ทุกๆ แขนง มาเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปี และเป็นนักสังเกตการณ์ทางธรรมชาติที่
เชี่ยวชาญผู้หนึ่ง 
             ทฤษฎีของเขาส่วนมากเป็นที่ยอมรับนับถือมากจนถึงสมัยศตวรรษที่  14 แม้ทฤษฎีของเขา
บางอย่างภายหลังมาพิสูจน์ว่าผิด ตัวอย่างเช่น ความเชื่อที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แต่ก็ต้อง
เข้าใจว่าในสมัยนั้นยังไม่มีกล้องโทรทรรศน์เลย แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักสังเกตและนักคิด
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง 
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                 (ก)                                     (ข)                                       (ค) 

ภาพที่ 1.3 (ก) โสคราเต็ส (Socrates)  (ข) พลาโต้ (Plato) (ค) อริสโตเติ้ล (Aristotle) 
ที่มา: https://www.biography.com/people 

 

             อริสโตเติล เกิดเมื่อปี 260 ก่อนคริสตกาล ที่ประเทศกรีซ บิดาของเขาเป็นแพทย์ประจ า
พระองค์ของกษัตริย์แห่งมาซีดอน (Macedon) เมื่อเขาอายุได้ 18 ปี อริสโตเติลเดินทางไปศึกษาที่เมือง
เอเธนส์ โดยเป็นศิษย์ของ “พลาโต”  (Plato) นักปราชญ์ชาวกรีกผู้มีชื่อเสียง 
             จากการเป็นนักค้นคว้า, นักปราชญ์, นักวิทยาศาสตร์, นักดาราศาสตร์, และความเป็นคนช่าง
สังเกต ท าให้เขาได้สรุปความคิดเห็นและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไว้หลายประการ เช่น เป็นคนแรกที่
แสดงให้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าโลกมีสัณฐานกลม ซึ่งเขาได้ข้อสรุปนี้มาจากการสังเกตว่า เมื่อเกิด
จันทรุปราคา เงาของโลกที่ทอดไปยังดวงจันทร์นั้นโค้ง ไม่ได้เป็นเส้นตรง วัตถุท่ีมีส่วนโค้งเท่านั้นจึงจะให้
เกิดเงาที่โค้งได ้ดังนั้นโลกจึงต้องมีรูปร่างที่มีส่วนโค้ง 
             นอกจากนั้นก็เป็นคนแรก ที่ให้ความเห็นว่าโลกอยู่ตรงกลางของจักรวาล โดยมีดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์หมุนรอบ ซึ่งความเห็นข้อนี้ได้รับความเชื่อถือมาหลายร้อยปี  จนกระทั่ง “นิโคลลัส               
โคเปอร์นิคัส” นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้พิสูจน์ว่าแท้จริงแล้ว โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่แท้จริง 
             อริสโตเติลเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม จึงท าให้นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันได้ทราบเรื่องผลงานของ
เขา เขาเป็นคนแรกท่ีได้บันทึกพฤติกรรมของสัตว์และพืช นอกจากนั้นก็ยังสนใจในพฤติกรรมของมนุษย์
อย่างลึกซึ้ง และมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกๆ คนมีความสามารถและความคิดไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีโอกาส
ที่จะเก่งได้เท่ากัน 

             อริสโตเติลมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย คนหนึ่งนั้นก็คือ “อเล็กซานเดอร์” โอรสของกษัตริย์             
ฟิลลิปแห่งเมืองมาซีดอน ซึ่งกลายมาเป็นผู้มีอ านาจสูงที่สุดในโลกและเป็นผู้ครอบครองกรีซทั้งหมด 
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ตลอดจนเปอร์เซียจนถึงประเทศอินเดีย แต่เมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์เมื่อปี 323 ก่อน
คริสต์ศักราช อริสโตเติลก็เสียผู้มีอ านาจที่จะสนับสนุน และมีหลายคนในเอเธนส์ที่ไม่ชอบเขา เขาจึง
ตัดสินใจหนีออกจากเอเธนส์พร้อมกับลูกศิษย์จ านวนหนึ่ง ก่อนที่จะถูกศัตรูท าร้าย อริสโตเติล ถึงแก่
กรรมเมื่อ 322 ปีก่อนคริสตกาล รวมอายุได ้62 ปี 
             โสเครติส (4 มิถุนายน 470 ปีก่อนคริสตกาล - 7 พฤษภาคม 399 ปีก่อนคริสตกาล) (อักษร
กรีกΣωκράτης; อักษรลาติน: Socrates) เป็นนักปราชญ์กรีชและเป็นชาวเมืองเอเธนส์ ซึ่งถือกันว่า
เป็นผู้วางรากฐานของปรัชญาตะวันตก 

             โสเครตีส  เป็นนักปรัชญาส าคัญคนหนึ่งของกรีก เป็นผู้แสวงหาความจริงของสิ่งต่าง ๆ อย่าง
บริสุทธิ์ใจและจริงจัง ไม่มุ่งหวังประโยชน์หรือ ลาภยศ ผู้ท าให้นักคิดนักปรัชญาเจ้าส านักต่าง ๆ ที่ไม่มี
ความรู้อย่างแท้จริงต้องยอมจ านนต่อเหตุผลและความจริง แม้กระทั่งผู้มีอ านาจของบ้านเมืองที่เป็น
ทรราชยังถูกเขาท้าทายอ านาจ จนกระทั่งตนเองต้องถูกกลั่นแกล้งด้วยความเกลียดชังและถูกตัดสินให้
ดื่มยาพิษเพ่ืออุดมการณ์ของตนเอง 
             โสเครตีสเกิดที่เอเธนส์ ประเทศกรีซ บิดาเป็นช่างเจียระไนอัญมณี เมื่อวัยเด็กได้รับการศึกษา
ด้านศาสนาและความรู้ทั่วไปตามแบบอย่างชาวกรีกสมัยนั้น เมื่อเป็นหนุ่ม ชาวเผ่า สปาร์ตายกกองทัพ
มารุกรานโสเครตีสสมัครเป็นทหารไปรบและได้สร้างวีรกรรมในสงครามอย่างกล้าหาญและอดทน โดย
สามารถช่วยเหลือเพ่ือนคนหนึ่งให้รอดชีวิตกลับมาได้ ถึงแม้กองทัพเอเธนส์จะพ่ายแพ้ต้องล่าถอยกลับมา 
โสเครตีสก็ไม่มีความตื่นตกใจ กลับสงบนิ่ง จนศัตรูยังเกรงขาม แม่ทัพของเขายังกล่าวชมเชยว่า ถ้าหาก
ทหารทุกคนมีความกล้าหาญและเข้มแข็งอดทนเหมือนอย่างโสเครตีส เอเธนส์จะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอน 
เมื่อสงครามผ่านพ้นไปแล้ว โสเครตีสแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมีบุตรด้วยกัน 4 คน ภรรยาของเขาเป็น
หญิงอารมณ์ร้าย ชอบดุด่าและพร่ าบ่น แต่โสเครตีสบังคับตัวเองให้อดทนอดกลั้นอยู่กับเธอได้ 
             โสเครตีสมีนิสัยชอบสนทนากับนักปรัชญาส าคัญ ๆ ของกรีก เพราะว่าขณะนั้นเขาเริ่มสนใจ
วิชาปรัชญาแล้ว ซึ่งค าว่าปรัชญาในสมัยนั้น หมายถึง การคิดค้นหาค าตอบในเรื่องที่ยังไม่มีใครคิดมา
ก่อน รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับโลกและชีวิต 

             โสเครตีสเป็นคนรูปร่างเตี้ยล่ า หน้าตาค่อนข้างอัปลักษณ์ และชอบสวมเสื้อผ้าเก่ายับย่น แต่
ว่ามีลูกศิษย์และผู้ติดตามมากมายเพ่ือคอยฟังค าสอน หรือถ้อยค าสนทนาของเขากับนักปรัชญาคนอ่ืน 
วิธีการสนทนาของโสเครตีสเป็นการซักถามหรือไต่ถามด้วยการใช้หลักของเหตุและผลที่เรียกว่า 

              “ตรรกวิทยา” เขาอาจจะเริ่มต้นการสนทนาด้วยเรื่องธรรมดา หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ที่ไม่ส าคัญ จากนั้นจะป้อนค าถามที่แฝงซ่อนความหมายลึกซึ้งแก่คู่สนทนา อันจะน าไปสู่
จุดหมายของการสนทนาว่า ท าอย่างไรจึงจะได้ผลดี ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เขาใช้วิธีการนี้แสวงหาความ
จริงของสิ่งต่าง ๆ เช่นเมื่อเกิดสงสัยใคร่รู้ในสิ่งใด เขาก็จะไปหาผู้รู้หรือนักปรัชญาที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/470_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/399_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
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แล้วขอค าอธิบายโดยการซักถามจนกระทั่งได้ค าตอบสุดท้ายที่เขาพอใจ หรือไม่บางทีก็ท าให้ผู้รู้นั้นจนมุม
ไม่สามารถตอบได้ จึงพาลโกรธเกลียดโสเครตีสถึงกับเป็นศัตรูไปหลายราย 

             ลักษณะวิธีการซักถามเพ่ือให้ได้มาซึ่งความจริงในท้ายที่สุดของโสเครตีส ก่อให้เกิดผลร้ายแก่
เขาเสมอ มิหน าซ้ าลูกศิษย์หนุ่ม ๆ ของเขายังน าวิธีการของอาจารย์ไปใช้กับผู้อาวุโสทั้งหลายและซักไซ้ไล่
เลียงจนผู้อาวุโสจนมุม ก็ยิ่งท าให้โสเครตีสถูกเกลียดชังจากคนทั่วไปมากขึ้น ถึงกับถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้
ชักน าบรรดาคนหนุ่มสาวของเอเธนส์ไปในทางเสื่อมเสียและกระด้างกระเดื่อง 
             มิใช่ว่าโสเครตีสจะเป็นคนไม่นับถือศาสนา แต่เขาถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาว่า เป็นคนไม่มีศาสนา
และไม่เคารพเชื่อฟังผู้ปกครองบ้านเมืองในเวลานั้น เขาจึงถูกคณะลูกขุนในศาลตัดสินให้ประหารชีวิต
ด้วยการดื่มยาพิษ แต่ได้รับผ่อนผันให้คุมขังไว้ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงเวลานั้นเพ่ือนสนิทและลูก
ศิษย์ของเขาพยายามหาทางพาเขาหนีออกจากที่คุมขัง แต่โสเครตีสปฏิเสธ เพราะเห็นว่าจะเป็นการ
ท าลายความถูกต้องของกฎหมาย และประชาชนทุกคนต้องเคารพกฎหมาย 

             โสเครตีสใช้เวลาช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตสนทนากับมิตรสหาย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ าเยี่ยม
ได้อย่างเสรี เกี่ยวกับปรัชญา ชีวิตและจิตวิญญาณ จนกระทั่งในวันสุดท้ายโสเครตีสกล่าวค าอ าลาแก่       
ทุกคน แล้วรับเอายาพิษท่ีสกัดจากต้นเฮ็มล็อคจากผู้คุมมาดื่มจนหมดถ้วยด้วยอาการสงบเยือกเย็น แล้ว
เดินไปมาจนกระท่ังหมดแรงจึงล้มตัวลงนอน จนกระท่ังสิ้นใจไปอย่างสงบเมื่ออายุ 70 ปี 
              โสเครติสเป็นปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก เป็นปรัชญาเมธีที่มุ่งเน้นในการแสวงหา
และคุณค่าแห่งปัญญาเมื่อสมัยเด็ก โสเครตีสได้รับการศึกษาน้อยมาก แต่เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศีลธรรมและดวงวิญญาณ ท าให้ท่านมีความรู้แตกฉาน
ประกอบกับเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นแสวงหาปัญญาอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษ
ด้านศีลธรรมคนหนึ่งของโลก 

              ในกระบวนการแสวงหาความรู้ของโสเครตีส ที่ใช้ได้ผลมากที่สุดคือ กระบวนการวิภาษวิธี 
(Dialectic) หลักการที่ส าคัญของกระบวนการนี้คือ การน าข้อเสนอที่มีเหตุผล (Thesis) และข้อคัดค้าน 
(Antithesis) มาหักล้างกัน กระบวนการนี้ท าให้ข้อเสนอที่ไม่มีเหตุผลตกไปคงเหลืออยู่เฉพาะข้อเสนอที่
มีเหตุผล ข้อคัดค้านที่มีเหตุผลมากกว่าจะสามารถหักล้างข้อเสนอที่มีเหตุผลน้อยกว่า ในท านองเดียวกัน
ข้อคัดค้านที่มีเหตุผลด้อยกว่าจะไม่สามารถหักล้างข้อเสนอที่มีเหตุผลมากกว่า ถ้าหากข้อเสนอใดถูก
หักล้างไปโดยข้อคัดค้านที่มี เหตุผลมากกว่า ก็จะน าเสนอข้อใหม่เพ่ือคิดค้นกันต่อไป ผลลัพธ์               
ระหว่างข้อเสนอและข้อคัดค้านที่มีเหตุผลคือ เป้าหมายของการแสวงหาคือ ความจริงที่ถูกต้อง
(Synthesis)  กระบวนการวิภาษวิธีจึงเป็นกระบวนการส าคัญของโซเครตีสในการแสดงหาและอธิบาย
องค์ความรู้ที่แท้จริงแห่งชีวิตการเมือง ด้วยวิธีการแสดงหาความรู้แบบวิภาษวิธีท าให้โสเครตีสถูกตัดสิน
ประหารชีวิตด้วยการให้ดื่มยาพิษเสียชีวิต โสเครตีสยอมถูกลงโทษ แต่โดยตีเพื่ออุดมการณ์ของตนด้วยโส
เครตีสเป็นคนเคร่งด้านศีลธรรมดังกล่าวมาแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของ  โสเครตีส คือการแสวงหา
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ปัญญาเพ่ือเสริมสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขให้แก่ประชาชน  โสเครตีสเห็นว่ามนุษย์จะมีชีวิตที่ดีและมี
ความสุขจะต้องยึดมั่นในคุณธรรม ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจในคุณธรรม เพ่ือให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและยึดถือเป็นคุณค่าแห่งวิถีชีวิตเพ่ือชีวิต 

ที่ดีของสังคม 

              คุณธรรมของนักการเมืองท่ีดีตามแนวคิดของ โสเครตีส ได้แก่ 

              1. ปัญญา (Wisdoms) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับความดี คือรู้ว่าอะไรดีไม่ดี ความดี สามารถ
อธิบายได้ด้วยเหตุผล และเหตุผลของความดีจะท าให้มนุษย์มีความสุข มนุษย์ส่วนมากท าความชั่วเพราะ
ความโง่เขลา ไม่รู้ว่าความดีคืออะไร ถ้ามนุษย์รู้ว่าความดีคืออะไร จะไม่ท าความชั่ว เพราะความชั่วท าให้
เป็นทุกข์ มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องการความสุข ถ้ามนุษย์รู้ว่าความดีคืออะไร เขาก็จะท าแต่ความดี 
เพราะความดีท าให้เกิดความสุข ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ประพฤติดีและเว้นความชั่วเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม ให้ประชาชนมั่นใจว่าการประพฤติดีละเว้นความชั่วท าให้ชีวิตมีความสุข การประพฤติชั่วถูก
ปฏิเสธจากสังคมและท าให้ชีวิตเป็นทุกข์ 

              2. ความกล้าหาญ (Courage) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราควรกลัวและไม่ควรกลัว              
มีความกล้าหาญที่จะท าความดีในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ แม้การกระท าความดีนั้นจะเสี่ยงด้วยชีวิตก็
ตามไม่ได้กล้าแบบบ้าปิ่น แต่มีเหตุผลที่จะรักษาความดีให้ด ารงอยู่ต่อไป เช่น ผู้ปกครองกล้าที่จะท าในสิ่ง
ที่ดี กล้าปราบปรามในสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย ไม่ท าอะไรที่มีสองมาตรฐาน การที่ปล่อยความชั่วให้คงอยู่เพ่ือ
เอาตัวรอด ท าให้ความดีสูญหายไปเป็นการกระท าท่ีไม่ใช่วิสัยของผู้ปกครอง 
              3. ควบคุมตนเอง (Temperance) หมายถึง การมีชีวิตตามท านองคลองธรรมคุณงามแห่ง
ความดี การไม่ปล่อยให้ชีวิตต้องตกเป็นทาสของอารมณ์และความปรารถนาต่างๆ ที่ไม่ใช่ความดี การได้
ควบคุมตนเองท าให้ได้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ การใช้ปัญญาในการแสวงหาเหตุผล
เพ่ือรักษาตนให้ด ารงความดีอยู่ตลอดเวลา ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดิน ต้องเป็นคน
สาธารณะ ฉะนั้นการได้รู้จักควบคุมตนเองมีโอกาสท าสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
ผู้ปกครองต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดเวลา 
              4. ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การแสดงออกในรูปของการกระท าที่เคารพสิทธิของ
คนอ่ืน และการไม่ยอมท าความชั่วต่อผู้อ่ืน คนที่ยุติธรรมไม่จ าเป็นต้องตอบแทนการกระท าที่อยุติธรรม
ด้วยความอยุติธรรม ผู้ปกครองต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้รักความยุติธรรม และท าให้สังคมมีความ
ยุติธรรมและสามารถให้ความยุติธรรมกับสังคม กล้าที่จะด ารงความยุติธรรมไว้ให้ได้ ถ้าผู้ปกครองใน
สังคมใดไม่มีความยุติธรรมหรือไม่กล้าที่จะท าให้ความยุติธรรมเป็นที่เชื่อถือของสังคม หรือมีสอง
มาตรฐานสังคมนั้นย่อมไม่มีความสุข วุ่นวาย 

              5. การปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา (Piety) หมายถึง การกระท าความดี และยกย่องสิ่งที่ควร 
ยกย่องศาสนาทุกศาสนาสอนให้กระท าความดี ผู้ปกครองต้องนับถือศาสนาและยึดมั่นในหลักศาสนาที่
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ตนนับถือโดยเคร่งครัด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ทะนุบ ารุงศาสนาโดยไม่มีอคติให้เจริญรุ่งเรื อง               
โสเครตีส เชื่อในหลักธรรมและความดี โสเครตีส นั้นเชื่อว่าผู้ปกครองนั้นต้องมาจากผู้ที่มีความรู้หรือเป็น
ปราชญ์ เพราะผู้ที่มีความรู้หรือปราชญ์ย่อมท าแต่ความดีและรักษาความดี เพราะความดีท าให้สังคม
ตลอดจนประชากรของสังคมมีความสุข 

              ด้วยเหตุนี้จึงท าให้โสเครตีสไม่ชอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคของเอเธนส์                
ที่เปิดโอกาสให้พลเมืองที่มีความรู้น้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยตรง การปกครองที่ดี
ควรปกครองโดยราชาปราชญ์ หรือการปกครองในระบอบ อภิชนาธิปไตย 

 

ปรัชญาตะวันออก 

 

              ในวัฒนธรรมตะวันตก  ค าว่า  ปรัชญาตะวันออก  มีความหมายกว้าง ๆ  ครอบคลุมถึง
แนวคิดทางปรัชญาของ “ตะวันออก” กล่าวคือ  ทางเอเชียที่รวมถึงจีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น  และพ้ืนที่ทั่วไป 

              ส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก  การเรียนการสอน  และภาควิชาปรัชญาจะ
มุ่งศึกษาเฉพาะวิถีคิดและแนวคิดทางปรัชญาตะวันตก  (แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในหลาย ๆ ที่)  ดังนั้นการใช้
ค าว่า “ปรัชญา”  ในแวดวงวิชาการตะวันตก  มักหมายถึงแนวคิดทางปรัชญาที่มีรากฐานมาจากกรีก
โบราณ  และปรัชญาตะวันออกมักถูกมองข้าม  อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงระหว่าง  “ตะวันออกและ
ตะวันตก”  ในปัจจุบันนี้  ช่วยลดช่องว่างทางวัฒนธรรมดังกล่าวไปได้มาก (จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี) 
ปรัชญาตะวันออก  :  ภัยคลื่นยักษ์ อีกรูปแบบแสดงตัว"โลกาภิวัตน์วกกลับ" 
              ถอยตัวออกมาจาก ต้นไม้ต้นหนึ่ง เพ่ือมองให้เห็น ภาพรวม ของ ป่าทั้งป่า จะพบเห็นไม่
ยากนักว่าสิ่งที่ “เซี่ยงเส้าหลง” และผู้คนจ านวนมากใจตรงกันเรื่อง ความห่วยแตกของโทรทัศน์ไทย                    
ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่มีลักษณะพ้ืนฐานไม่ต่างไปจากต้นไม้ต้นอ่ืน ๆ ก่อนหน้า จีเอ็มโอ, ไก่เคเอฟซี, 
เนื้อแมคโดนัลด์, อุตสาหกรรมท าลายสิ่งแวดล้อม และ ฯลฯ ที่เป็นผลิตผลของ ระบบทุนนิยมเต็มรูป 
(หรือนัยหนึ่ง ลัทธิเสรีนิยมใหม่) ที่บรรดาบรรษัทยักษ์ใหญ่ในแขนงต่าง ๆ จะต้อง กระตุ้นการบริโภค, 

เร่งการผลิต โดย ทุกวิถีทาง เพ่ือปั่น ผลก าไรต่อหุ้น ให้ สูง, สูงขึ้น ความหมายของ ระบบทุนนิยม                  
ในวันนี้ที่เป็น ปลาใหญ่กินปลาเล็ก จึงแตกต่างกับเมื่อยุค เศรษฐกิจพอเพียง 
              เราฝากวิถีชีวิตของประเทศไว้กับ การส่งออก, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนสมมติฐานที่
เสมือน คงที่, ไม่แปรเปลี่ยน แต่ในรอบ 2 ปีมานี้เราเริ่มเผชิญหน้ากับ ไข้หวัดมรณะ, ไข้หวัดนก และ 
ภัยพิบัติธรรมชาติ บางส่วนเกิดขึ้นกับ ต่างประเทศ ในขณะที่บางส่วนเกิดขึ้นกับ ประเทศไทย ล้วน
แล้วแต่ ส่งผลสะเทือนต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นับวันสถานการณ์พ้ืนฐานต่าง ๆ ยิ่ง ไม่
แน่นอน ปุจฉาที่ต้องการวิสัชนาก็คือ ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว ที่จะต้อง ไม่ขึ้นต่อ รายได้
จากทั้ง 2 สาขานี้มากเกินไป วิสัชนาที่ว่านี้ไม่ใช่ง่าย ๆ แค่ ทุ่มเงินซ่อม-สร้าง แต่จะต้องกลับไปสู่เรื่อง
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เดิม ๆ ที่พูดแล้วพูดอีกก็คือจะต้อง ทบทวนกระแสพระราชด ารัส ว่าด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม่ได้มี
ความหมายเถรตรงชนิดที่บรรดาสาวกของลัทธิเสรีนิยมใหม่ชอบยกมาค่อนขอดว่า “...จะให้ไปท าไร่ไถ
นาปลูกกระท่อมปลายนาหรือ คนเขียนท าให้ได้เสียก่อนเถอะ.” เท่านั้น กระแสโลกาภิวัตน์วกกลับ 
หรือที่เรียกขานกันว่า Deglobalization ก าลังเริ่มต้น แสดงตัว ออกมาใน หลากหลายรูปแบบ ที่ล้วน 
อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ และจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ที่พ่ึง การส่งออก, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 

              แต่ที่ “เซี่ยงเส้าหลง” เห็นว่า ความไร้ระบบปรัชญาการศึกษาไทยร้ายแรงกว่าคลื่นยักษ์สึ
นามิ ตัวอย่างเช่น  ความเป็น สื่อ ที่ทั้ง ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และ มีอิทธิพลทางความคิดต่อ
ประชาชนมากที่สุด เมื่อไม่ปฏิบัติหน้าที่ เตือนภัย, ให้ข้อมูลข่าวสาร (ใน ทุก ๆ ด้าน) แต่กลับท าหน้าที่
เป็น โฆษกที่ดีของระบบทุนนิยม ก็เท่ากับเป็น ตัวเร่ง ให้ประชาชน หูหนวก – ตาบอด เร็วขึ้นนั่นเอง 
              ผู้คนส่วนใหญ่โดยองค์รวมของบ้านนี้เมืองนี้จึงไม่มีโอกาส ฉุกคิด ถึง ของดีมีอยู่ หลากหลาย
ที่จะสามารถผนึกเป็น ยุทธศาสตร์พึ่งตนเอง ที่จะมาเสริมรายได้จาก การส่งออก, อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง ตามแห่ ไปใน ทิศทางเดียวกัน อย่างที่เป็นอยู่ 
              ต้องไม่ลืมว่ารากฐานของ ปรัชญาตะวันออก รากฐานของ พุทธศาสนา, ศาสนาตะวันออก
อ่ืน ๆ ก็คือ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตรงกันข้ามกับรากฐานเบื้องต้นของ ปรัชญาตะวันตก ที่มุ่งหมาย 
ดัดแปลงธรรมชาติ, เอาชนะธรรมชาติ ที่สุดท้ายแล้ว ไม่ชนะ และก าลังเกิดการปรับเปลี่ยนความคิด
ขนานใหญ่ในหมู่ประชาชนมุ่งไปสู่ กฎเกณฑ์ชุดใหม่ในการด ารงชีวิต  ซึ่งก็คือรากฐาน ปรัชญา
ตะวันออก เกิด Green Politics, Ecologist Politics กันจนเป็น กระแสใหญ่  แต่คนตะวันออก
จ านวนหนึ่งในบ้านเรากลับยัง หลับใหลไม่ได้สติ ตกเป็น ทาส ของกระบวนการ โฆษณาชวนเชื่อ อยู่
ทุกเมื่อเชื่อวัน โทรทัศน์ หรือกล่าวให้ชัดเจนว่า ระบบโทรทัศน์ไทยยุคเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เป็นหนึ่งใน ผู้ต้องหา ล าดับต้น ๆ แน่นอน 

              จาก ไข้หวัดมรณะ มาถึง ไข้หวัดนก และ คลื่นยักษ์สึนามิ นี่คือ สัญญาณเตือนจาก
ธรรมชาติ คนไทยทั้งมวลน่าจะใช้โอกาสในช่วงวันหยุดปลายปี 2547 ต้นปี 2548 นี้ ทบทวนอย่าง
จริงจัง เพ่ือน าไปสู่ การปรับตัว แม้ไม่อาจจะไปก าหนดกฎเกณฑ์ การปรับตัวของประเทศ แต่หาก
เริ่มต้นด้วย การปรับตัวของบุคคลแต่ละคน ก็จะเป็น คุณ ในระดับหนึ่งแน่นอน 

              ในมุมหนึ่ งของชีวิต “เซี่ยงเส้าหลง” เป็น คนโบราณ  เท่ าที่ติดตาม  เหตุ ใหญ่ ใน
ประวัติศาสตร์ ที่ผ่าน ๆ มาล้วนแล้วแต่มี สัญญาณเตือนจากธรรมชาติก่อน แทบทุกครั้ง บันทึกต่าง ๆ 
ล้วนระบุไว้ ปี 2546 – 2547 มี สัญญาณเตือนหลายครั้ง – แต่ละครั้งแรงข้ึน ๆ หากพวกเรายังคง ไม่
ตื่น เมื่อเกิดเภทภัยใหญ่กว่านี้นอกจากจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องเผชิญหน้ากับ ความตาย แล้วยัง
เป็น การตายท่ีโง่เขลา – ตายไปทั้ง ๆ ท่ีไม่รู้ว่าตายเพราะอะไร อีกต่างหาก 
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ปรัชญาอินเดีย 

 

              ความหมายของปรัชญาอินเดีย 

             มีผู้เข้าใจว่า “ปรัชญาอินเดีย” หมายถึงปรัชญาฮินดู  ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง  ความหมายที่ถูกต้องของค าว่า  “ปรัชญาอินเดีย”  ก็คือ  หมายถึงปรัชญา
ทุกส านักหรือทุกระบบที่เกิดขึ้นในอินเดีย  หรือที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยศาสดาและนักคิดที่เคยมีชีวิต
อยู่หรือก าลังมีชีวิตอยู่ในอินเดีย  เพราะฉะนั้น  ปรัชญาอินเดียจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่ปรัชญาฮินดู  
แต่หมายรวมถึงปรัชญาอ่ืนที่ไม่ใช่ปรัชญาฮินดูด้วย  เช่น  พุทธปรัชญา  ปรัชญาเชน  เป็นต้น  (อดิศักดิ์ 
ทองบุญ, 2546) 
 

             ความแตกต่างระหว่างปรัชญาอินเดียกับปรัชญาตะวันตก 

             ปรัชญาอินเดียมุ่งแสวงหาความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตเช่นเดียวกับปรัชญาตะวันตกแต่มีข้อ
แตกต่างที่ส าคัญคือ ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวโดยไม่พยายาม
ที่จะปฏิบัติตนเพ่ือให้เข้าถึงความจริงที่ได้แสวงหาพบแล้ว  เพราะฉะนั้นนักปรัชญาตะวันตกจึงอาจ
ด าเนินชีวิตไปในทางที่ตรงกันข้ามกับแนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได้  อีกอย่างหนึ่ง  ปรัชญา
ตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือออกเป็นคนละส่วนกับศาสนา แต่ปรัชญาอินเดียไม่สามารถแยก
ออกจากศาสนาได้เด็ดขาด  ทั้งนี้เพราะนักปรัชญาหรือนักคิดชาวอินเดียนั้น  เมื่อแสวงหาความจริงจน
พบแล้ว ก็พยายามที่จะปฏิบัติตนตามวิธีการที่ก าหนดขึ้นไว้  เพ่ือเข้าถึงความจริงนั้น ๆ  ฉะนั้น  ปรัชญา
อินเดียทุกระบบจึงเป็นปรัชญาชีวิต  เพราะแนวความคิดทางปรัชญาที่ค้นคิดข้ึนได้นั้น  ได้น ามาใช้ปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันด้วย  โดยลักษณะดังกล่าวนี้ปรัชญากับศาสนาของอินเดียมักไปด้วยกันเสมอ 

 

             วิธีการแห่งปรัชญาอินเดีย 

             ปรัชญาอินเดียมีวิธีการเป็นแบบฉบับของตนเอง  คือก่อนที่จะเสนอแนวความคิดของตนเอง
ขึ้นมานักปรัชญาหรือนักคิดอินเดียจะเสนอแนวความคิดของนักปรัชญาคนอ่ืนหรือระบบอ่ืนเสียก่อน  
แนวความคิดของนักปรัชญาคนอ่ืนหรือระบบอ่ืนที่ เสนอก่อนนี้ เรียกว่า  ปูรวปักษ์   เมื่อเสนอ
แนวความคิดของคนอ่ืนขึ้นมาแล้ว  ต่อจากนั้น  นักปรัชญาคนนั้นก็จะวิพากษ์วิจารณ์โจมตีว่า  
แนวความคิดเช่นนั้นมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างไร  มีความหมายสมควรแก่การยอมรับเชื่อถือหรือไม่  
การวิพากษ์วิจารณ์โจมตีนี้  เรียกว่า  ขัณฑนะ  เมื่อได้ยกทรรศนะของคนอ่ืนขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตี
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องแล้วนักปรัชญาคนนั้นจึงเสนอแนวความคิดทางปรัชญาของตน  พร้อมกับพยายาม
อธิบายให้เห็นว่า  ทรรศนะของตนนั้นปราศจากข้อบกพร่องและเป็นทรรศนะที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง  
ทรรศนะของตนเองที่เสนอข้ึนมาทีหลังนี้เรียกว่า  อุตตรปักษ์ 
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             ด้วยเหตุที่วิธีการแห่งปรัชญาอินเดียมีลักษณะดังกล่าวมานี้   จึงปรากฏว่าในบันทึก
แนวความคิดทางปรัชญาระบบต่างๆของอินเดีย  นอกจากจะมีแนวความคิดของตนเองโดยเฉพาะแล้ว  
ยังมีค าวิพากษ์วิจารณ์โจมตีแนวความคิดของระบบอ่ืน ๆ  ปรากฏรวมอยู่ด้วยเสมอ 

 

             ระบบต่างๆแห่งปรัชญาอินเดีย 

             ตามวิธีที่ปฏิบัติกันมาในการจัดแบ่งระบบต่างๆของปรัชญาอินเดียนั้น  ถือเอาลักษณะกว้างๆ
โดยอาศัยความขัดแย้งกันเป็นส าคัญ  โดยวิธีดังกล่าวนี้  ปรัชญาอินเดียจึงแบ่งออกเป็น ระบบหรือ            

สายใหญ่ ๆ 2 สาย คือ สายที่ เรียกว่า อาสติกะ (Orthodox) สายหนึ่ง และที่ เรียกว่า นาสติกะ  
(Heterodox)  สายหนึ่ง  สายอาสติกะมีระบบปรัชญาที่ส าคัญที่เรียกว่าระบบทั้งหกแห่งปรัชญาอินเดีย
ได้แก่  นยายะ  ไวเศษิกะ  สางขยะ  โยคะ  มีมามสา  เวทานตะ  การที่ปรัชญาทั้งหกระบบนี้ได้ชื่อว่า
สายอาสติกะนั้น  มิใช่เพราะว่าระบบทั้งหกนี้มีความเชื่อถือในความมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด  แต่
เพราะระบบเหล่านี้ยอมรับนับถือความขลัง  ความถูกต้องสมบูรณ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวท 

             สายนาสติกะมีระบบปรัชญาที่ส าคัญอยู่  3  ระบบ  คือ  ปรัชญาจารวาก  พุทธปรัชญา  และ
ปรัชญาแห่งศาสนาเชน (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, 2545) 
             ปรัชญาอินเดียทุกระบบล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระเวททั้งสิ้น  จะต่างกันก็แต่ว่า
ได้รับอิทธิพลจากพระเวทโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่านั้น  ปรัชญาระบบต่างๆที่เชื่อถือในความขลังและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทได้ชื่อว่า  ได้รับอิทธิพลของพระเวทโดยตรง  ส่วนปรัชญาที่คัดค้านหรือไม่
ยอมเชื่อในความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทได้ชื่อว่า  ได้รับอิทธิพลของพระเวทโดยอ้อม  
ปรัชญาพวกแรกได้แก่ระบบทั้ งหกแห่ง  ปรัชญาอินเดี ย  ส่วนพวกหลังได้แก่ปรัชญาจารวาก                    
พุทธปรัชญาและปรัชญาแห่งศาสนาเชน  ดังกล่าวมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 พระเวท คัมภีร์ในศาสนาฮินดู 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki 
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             พัฒนาการแห่งปรัชญาอินเดีย 

             ในประวัติแห่งปรัชญาอินเดียนั้น  เราจะพบว่าปรัชญาทุกระบบ  แม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อม
กันก็ตาม  แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ด ารงอยู่ร่วมกันกับระบบอ่ืนๆที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าปรัชญาอินเดีย
เป็นปรัชญาชีวิต  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเลื่อมใสและน าเอาแนวความคิดทางปรัชญานั้น
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตน  และถ่ายทอดให้แก่อนุชนในยุคต่อ  ๆ มา  พัฒนาการแห่ง
ปรัชญาอินเดียนั้น  เป็นไปในลักษณะที่ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์โจมตีซึ่งกันและกัน  ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่
รักษาและเชิดชูปรัชญาของตนเท่านั้น  แต่ยังท าให้มีการเคลื่อนไหวทางปรัชญาอยู่เสมออีกด้วย  โดย
ประการดังกล่าวมานี้  วงการทางปรัชญาของอินเดียจึงไม่มีการหยุดนิ่งนับตั้งแต่กาลอันเป็นอดีตมา
จนกระท่ังปัจจุบันนี้ (Sharma, 2000) 

             ปรัชญาอินเดียทุกระบบเริ่มต้นด้วยการแสดงทรรศนะทางวาจาหรือค าพูดทรรศนะทาง
ปรัชญาเช่นนั้นจะถูกถ่ายทอดให้แก่สานุศิษย์หรือผู้เลื่อมใส  ซึ่งสานุศิษย์ทั้งหลายจะทรงจ าหรือท่องจ า
เอาไว้แล้วถ่ายทอดให้แก่ผู้เป็นศิษย์ต่อ ๆ ไปโดยล าดับ  กาลต่อมาผู้สืบต่อปรัชญาแต่ละระบบเห็นความ
จ าเป็นที่จะรักษาแนวความคิดทางปรัชญาในระบบของตนไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ  จึงรวบรวมแนวความคิด
ทางปรัชญานั้นไว้เป็นหมวดหมู่  เรียกว่า  สูตร  ค าว่า  สูตร  เป็นภาษาสันสกฤต  บาลีใช้ว่า  สุตตะ  
แปลว่าเส้นด้าย  ใช้ในความหมายว่า  รวบรวมเอาค าสอนเข้าไว้ด้วยกัน  เหมือนเส้นด้ายที่ร้อยดอกไม้
ต่างๆเข้าด้วยกันไม่ให้กระจัดกระจายไปฉะนั้น  สูตรดังกล่าวนี้  เช่น  พรหมสูตร  ของพาทรายณะซึ่ง
แต่งอธิบายแนวความคิดทางปรัชญาแห่งคัมภีร์อุปนิษัท  โยคสูตรของกนาทะ  มีมามสาสูตรของไชมินิ  
นยายสูตรของโคตรมะ  เป็นต้น  สูตรต่าง ๆ เหล่านี้ทีแรกก็ใช้ท่องจ าต่อ ๆ กันมา  แต่ภายหลังได้จด
จารึกขึ้นไว้เป็นรายลักษณ์อักษร  เพื่อเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 

             ข้อความในสูตรต่าง ๆ มีเนื้อความย่อกะทัดรัด  บรรจุเอาไว้เฉพาะใจส าคัญ  บางทีเป็น
ข้อความสั้น ๆ แต่อมใจความไว้มาก  ยากแก่การเข้าใจส าหรับผู้ที่ยังไม่สันทัดต่อแนวความคิดนั้น  ๆ  
กาลต่อมาคณาจารย์ของลัทธินั้น ๆ  จึงได้แต่งค าอธิบายข้อความที่กล่าวไว้ในสูตรเหล่านั้น  ข้อความ
หรือคัมภีร์ที่แต่งอธิบายสูตรนี้เรียกว่า  ภาษยะ  บาลีใช้ว่า  อรรถกถา 
             ข้อที่ควรทราบในที่นี้คือ  คณาจารย์ต่างๆแห่งปรัชญาแต่ละระบบนั้นมักจะต่างคนต่างแต่ง
ภาษยะ  หรืออรรกถาอธิบายสูตรขึ้นตามทรรศนะของตน  จึงมักปรากฏว่าสูตรเดียวกัน  แต่มีภาษยะ
หลายภาษยะของหลายคณาจารย์  เช่น  พรหมสูตรของพาทรายณะ  มีภาษยะที่แต่งโดยคณาจารย์            
ต่าง ๆ เช่น  ศังกราจารย์  รามานุชะ  มัทวะ  วัลลภะนิมพารกะ  เป็นต้น  บรรดาสานุศิษย์ของ
คณาจารย์เหล่านี้ต่างก็ถือเอาความหมายของพรหมสูตรตามทรรศนะแห่งอาจารย์ของตน  จึงท าให้เกิด
นิกายย่อยแห่งลัทธิเวทานตะขึ้นมากมาย 
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             เมื่อกาลเวลาล่วงไป  ก็มีคัมภีร์ฏีกาแต่งอธิบายภาษยะหรืออรรถกถา  และอนุฏีกาซึ่งแต่ง
อธิบายฏีกาเกิดขึ้นอีก  นอกจากนี้ยังมีปกรณ์วิเศษซึ่งเป็นวรรณกรรมอิสระเกิดขึ้นอีก  ปกรณ์วิเศษนี้ไม่
จัดอยู่ในประเภทอรรถกถาฏีกาหรืออนุฏีกาโดยตรง  เป็นหนังสือที่แต่งเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือสนับสนุน
แนวความคิดทางปรัชญาแห่งระบบนั้นๆ  พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์แนวความคิดทางปรัชญาของระบบ
อ่ืน ๆ ไปด้วย  โดยประการดังกล่าวมานี้  ระบบต่างๆแห่งปรัชญาอินเดียจึงมีพัฒนาการมาเรื่อ ย ๆ  
จนกระท่ังปรากฏอยู่ในลักษณะดังที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ 
 

             ลักษณะร่วมแห่งระบบต่าง ๆ ของปรัชญาอินเดีย 

             ปรัชญาอินเดียแม้จะมีมากมายหลายระบบ  และบรรดาระบบต่าง ๆ เหล่านั้น  แม้จะมีหลัก
ค าสอนส าคัญและหลักค าสอนปลีกย่อยแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม  แต่กระนั้นก็ยังมีลักษณะส าคัญบาง
ประการซึ่งเป็นลักษณะร่วมแห่งปรัชญาอินเดียทุกระบบ  ซึ่งพอจะแยกกล่าวเป็นข้อๆได้ดังนี้ 
             ปรัชญาอินเดียทุกระบบถือว่า  แนวความคิดทางปรัชญามีสาระอยู่ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตประจ าวัน  เพ่ือให้ชีวิตด าเนินไปสู่อุดมการณ์ที่ตั้งไว้อย่างดีที่สุด  ปรัชญาอินเดียทุก
ระบบจึงเป็นปรัชญาชีวิต 

             ปรัชญาอินเดียทุกระบบเกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่ของชีวิต  โดยเห็น
ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความทุกข์นานัปการ  นักคิดหรือนักปรัชญาของอินเดี ยจึงพยายาม
คิดค้นแสวงหาทางที่จะท าให้ชีวิตนี้หลุดพ้นไปจากสภาพที่ทุกข์  แล้วบรรลุถึงความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปร
หรือความสุขนิรันดร  ด้วยเหตุนี้ปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงมีการเริ่มต้นที่มีลักษณะเป็นทุนนิยม  
(Pessimism)  แต่ทุนนิยมในปรัชญาอินเดียนี้ไม่ใช่ทุนนิยมแท้จริง  เพราะมีอยู่แต่ในตอนต้นเท่านั้น   
จุดสุดท้ายหรือจุดหมายปลายทางปรัชญาอินเดียจบลงด้วยสุนิยม  (Optimism)  ทุกระบบ 

             ปรัชญาอินเดียทุกระบบเชื่อในกฎแห่งกรรม  ทั้งในลักษณะที่เป็นกฎแห่งสากลจักรวาล  หรือ
กฎแห่งและผล  และในลักษณะที่เป็นกฎแห่งศีลธรรม  ทุกระบบแห่งปรัชญาอินเดียเชื่อว่า  ท าดีย่อม
ได้รับผลดี  ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว  แม้ว่าแต่ละระบบจะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเกี่ยวกับการ
กระท าอย่างใดเป็นการกระท าที่ดีหรือชั่วก็ตาม 

             ปรัชญาอินเดียทุกระบบมีทรรศนะต้องกันในข้อที่ว่า  อวิชชาหรืออวิทยาเป็นสาเหตุแห่งความ
ติดข้องและการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร  ส่วนวิชชาหรือวิทยาเป็นสิ่งที่จะท าให้หลุดพ้นจากการติด
ข้องและการเวียนว่ายตายเกิดเช่นนั้น  การติดข้องอยู่ในโลกและการท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารท าให้ต้อง
ได้รับความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด  ปรัชญาอินเดียจึงมุ่งการบรรลุโมกษะหรือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
เป็นจุดหมายปลายทาง 
             อย่างไรก็ตาม  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า  อวิชชานี้  ปรัชญาอินเดียไม่ได้มีความเห็นต้องกันทุก
ระบบ  สิ่งที่เรียกว่าวิชชาของระบบหนึ่ง  อาจจะเป็นอวิชชาของอีกระบบหนึ่ง  เช่น  ระหว่างปรัชญา
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ฮินดูกับพุทธปรัชญา  ปรัชญาฮินดูถือว่า  การเห็นหรือรู้ชัดว่ามีสิ่งเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปรที่เรียกว่า
อาตมันเป็นวิชชาหรือวิทยา  ส่วนพุทธปรัชญาถือว่า  การเห็นว่ามีสิ่งที่เที่ยงเช่นนั้นเป็นอวิชชา เป็นต้น 

             ปรัชญาอินเดียทุกระบบถือว่า  การบ าเพ็ญสมาธิและวิปัสสนาโดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้เห็น 

ตามสภาพความเป็นจริง  เป็นทางที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์  แต่เรื่องนี้ก็เป็นเช่นที่กล่าวแล้วใน
ข้อ  4  คือ  สภาพความเป็นจริงตามทรรศนะของระบบหนึ่งอาจแตกต่างจากสภาพความเป็นจริงตาม
ทัศนะของอีกระบบหนึ่ง (Potter, 2003) 

             ปรัชญาอินเดียทุกระบบเห็นว่า  การควบคุมตนเองหรือการควบคุมจิตใจไม่ปล่อยให้เป็นไป 

ในอ านาจของตัณหา  เป็นทางที่ขจัดกิเลสหรือความเศร้าหมองแห่งจิตใจให้หมดไปได้  และเมื่อความ
เศร้าหมองแห่งจิตใจหมดไปแล้ว  ก็จะบรรลุโมกษะซึ่งเป็นความสุขนิรันดร 

             ปรัชญาอินเดียทุกระบบมีความเชื่อตรงกันว่า  ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหรือโมกษะนั้น
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถบรรลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามวิธีที่ก าหนดไว้  แต่วิธีปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุความหลุดพ้นจากทุกข์นั้น  แต่ละระบบก็มีวิธีการเป็นของตนเอง   นอกจากนั้นสถานะเช่นไรที่
เรียกว่าเป็นสถานะแห่งความหลุดพ้น  แต่ละระบบก็มีทรรศนะไม่เหมือนกัน  ฉะนั้น  จึงสรุปกล่าวได้ว่า  
แม้ว่าทุกระบบจะมีความเห็นพ้องกันว่า  โมกษะความหลุดพ้นที่เป็นไปได้  แต่ในเรื่องของวิธีการและ
ธรรมชาติของความหลุดพ้น  แต่ละระบบมีทรรศนะไม่ตรงกัน 

             ลักษณะทั้ง  7  ประการดังกล่าวมานี้  เป็นลักษณะร่วมแห่งปรัชญาอินเดียทุกระบบยกเว้น
ปรัชญาจารวจากเพียงระบบเดียว  เพราะปรัชญาจารวจากเป็นปรัชญาวัตถุนิยมซึ่งมีแนวความคิดไม่ตรง
กับแนวความคิดของระบบอื่นๆท้ังหมดของอินเดีย (สุนทร  ณ  รังษี, 2521: 1 – 8) 
 

ปรัชญาจีน 
 

             ลักษณะปรัชญาจีน 

            ก่อนกล่าวถึงลักษณะปรัชญาจีน  ก็ใคร่กล่าวถึงศาสนาในยุคโบราณของจีนสักเล็กน้อย               
ชาวจีนเชื่อว่าตามธรรมชาติต่างๆล้วนแต่มีเทพเจ้าสิ่งสถิตอยู่  ถ้ามนุษย์ท าให้เทพพอใจ  ก็จะทรง
ประทานสิ่งที่ดีงามให้  แต่ถ้าไม่ทรงโปรดก็จะทรงบัลดาลให้มีภัยพิบัติต่างๆ  ความจริงความเชื่อแบบนี้ก็
มีอยู่ทั่วไปในทุกประเทศ  ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์ยังขาดความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ  จึงพากันสร้างเทพเจ้า
หรือพระเจ้าขึ้นมา  จากความไม่เข้าใจของตนแล้วก็พากันบูชาสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมานั่นเอง  เทพเจ้าที่ชาว
จีนเชื่อถือมีลักษณะเหมือนมนุษย์ทั้งรูปร่าง  หน้าตา  และอารมณ์ต่าง ๆ  และในบรรดาเทพด้วยกันก็มี
องค์หนึ่งเป็นจอมเทพ  ชาวจีนเรียกจอมเทพว่า  เทียน  และชาวจีนก็เชื่อว่า  จอมเทพองค์นั้น  ตนไม่มี
สิทธิ์เซ่นสรวงบูชาได้  มีแต่พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่สามารถท าการบูชาเซ่นสรวงจอมเทพได้  จึงเป็น
เหตุให้เกิดมีราชพิธีบูชาเซ่นสรวงเทพเจ้าอย่างใหญ่โตขึ้นมา  เช่น  พระราชพิธีเซ่นสังเวยฟ้าดิน               
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พระราชพิธีเซ่นสังเวยพระอาทิตย์  พระจันทร์  เป็นต้น  เพราะเหตุนี้  กษัตริย์จึงเป็นศาสนาจารย์โดย
ปริยาย  ท าให้ศาสนาตกอยู่ในอ านาจการเมือง  ไม่สามารถแยกตัวเป็นสถาบันอิสระ  พระจึงไม่มีอ านาจ
เหมือนศาสนาอื่น 

             ส่วนราษฎร  เมื่อไม่สามารถบูชาเซ่นสรวงจอมเทพได้  ก็หันมาเซ่นสรวงบูชาบรรพบุรุษของ
ตน  ชาวจีนเชื่อว่า  บรรพบุรุษตายไปแล้ว  ก็จะกลายเป็นเทพบริวารคอยรับใช้จอมเทพ  วิญญาณของ
บรรพบุรุษจะคอยดูแลญาติในโลกนี้อยู่เสมอ  สามารถให้คุณให้โทษได้  จ าที่จะต้องเอาใจอยู่เสมอ  ด้วย
เหตุนี้  ชาวจีนจึงถือสุสานประจ าสกุลของตนเป็นสถานที่ส าคัญต้องดูแลให้ดี  เพ่ือเป็นที่เซ่นสรวงและ
บนบานวิญญาณบรรพบุรุษของตน  ดังนั้น  คนทั่วไปก็อาจติดต่อกับจอมเทพได้ โดยผ่านทางพระเจ้า
แผ่นดินและวิญญาณบรรพบุรุษของตนอีกทอดหนึ่ง  กาลต่อมาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าประจ าธรรมชาติ
ค่อยๆจางลง  เพราะไม่สามารถมองเห็นตัวตนเทพเจ้าได้  จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญให้มากนัก  เพียงรับรู้
ก็พอแล้ว  ดังที่จิวกงถวายโอวาทตักเตือนพระเจ้าจิวเซ่งอ๊วงว่า  “จะไปเชื่อถือในอานุภาพของพระเจ้า
นักไม่ได้”  บางคนก็อธิบายเทพเจ้าไปอีกรูปแบบหนึ่ง  อย่างเช่น  พระเจ้าจิวบูอ๊วง  ตรัสว่า  “พระเจ้า
เห็นก็มาจากประชาชนของข้าเห็น  พระเจ้าได้ยินก็มาจากประชาชนของข้าได้ยิน”  ข้อนี้แสดงว่าฐานะ
ของพระเจ้าเริ่มลดความส าคัญลง  ในขณะเดียวกันเสียงของประชาชนก็เพ่ิมความส าคัญยิ่งขึ้น  แต่ละ
คนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน  จึงเป็นเหตุให้เกิดนักปรัชญาต่างๆขึ้นมาอย่างที่เรียกกันว่าปรัชญา
ร้อยส านัก 

             ปรัชญาจีนเกิดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อถือที่ผ่านมาเป็นรากฐาน  ปรัชญาจีนไม่สนใจแสวงหา
ปฐมธาตุอย่างที่ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหา  เมื่อไม่สนใจถึงปฐมธาตุก็ไม่จ าต้องหาวิธีที่จะรู้ถึงปฐมธาตุ
นั้น  แต่ปรัชญาจีนให้ความส าคัญในเรื่องมนุษย์ด้วยกัน  ว่าจะท าอย่างไรคนจึงจะเป็นคนดีมีความสุข  
ท าอย่างไรสังคม  ประเทศ  และโลกจะมีความสงบสุข  ดังสูตรของปรัชญาจีนซึ่งมี  8  ค า  คือ 

             ซิวกี้  แปลว่า  อบรมฝึกฝนตนเอง 
             อังนั้ง  แปลว่า  ยังความสงบสุขให้แก่ผู้อื่น 

             ไหลเสี่ย แปลว่า  ท าภายในตนให้มีคุณธรรม 

             วั่วอ๊วง  แปลว่า  ท าภายนอกให้เป็นกษัตริย์นักปกครองที่ดี 
             ทั้ง  8  ค านี้มีความหมายให้แต่ละคนสนใจฝึกฝนตนให้มีคุณธรรมและความสามารถ  แล้วน า
ความดีและความสามารถนั้นออกมาบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ปรัชญาจีนทั้งหมดจะถกเถียงกันใน
ประเด็นที่ว่า  จะฝึกฝนอบรมตนให้ดีได้อย่างไร  และจะช่วยสังคมให้สงบสุขได้อย่างไร  โดยนัยนี้ปรัชญา
จีนจะแตกต่างจากปรัชญาตะวันตกตรงที่ไม่สนใจภววิทยาและญาณวิทยา  แต่จะเน้นคุณวิทยาเป็น
ส าคัญ  ชาวจีนไม่ชอบเพ้อฝัน  แต่ชอบสิ่งที่น ามาปฏิบัติในชีวิตจริงได้  ชาวจีนจึงเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นัก
ทฤษฎี  ไม่ต้องการเพียงรู้  เพ่ือรู้อย่างนักปรัชญาตะวันตก  ปรัชญาจีนเน้นจริยธรรมมากกว่าสติปัญญา  
เพราะฉะนั้นปรัชญาจีนจึงเป็นไปในทางจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
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             สรุปแล้ว  ปรัชญาจีนให้ความส าคัญที่ตัวมนุษย์  และความส าคัญของมนุษย์ก็อยู่ที่เป็นคนดี  
มีความรู้และบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดทั้งโลก  ความรู้ที่ปรัชญาจีนเน้นก็เฉพาะความรู้ที่
สามารถท าให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมเท่านั้น  ความรู้อย่างอ่ืน  ปรัชญาจีนไม่สนใจ  และแม้ความรู้ที่
สามารถท าให้คนเป็นคนดีก็เช่นกัน  ถ้ารู้เพียงแค่ทฤษฎีก็ใช้ไม่ได้  จะต้องปฏิบัติตนให้ได้ตามความรู้นั้น
ด้วย  เมื่อเป็นคนดีแล้วก็เรียกว่านักปราชญ์  จากนั้ นก็มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโลก  เพราะฉะนั้น
จุดมุ่งหมายสูงสุดของปรัชญาจีนแทบทุกสาขา  ต่างก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม  “ความเป็นปราชญ์ภายในและ
กษัตริย์ภายนอก”  ความเป็นปราชญ์ภายใน  คือบุคคลที่สามารถพัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม  ส่วนเป็น
กษัตริย์ภายนอก  หมายถึงบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ชาวโลก  ทุกคนจะต้อง
พยายามพัฒนาคุณลักษณะทั้ง  2  อย่างให้เกิดขึ้นในตน  คนเป็นนักปราชญ์ได้ก็เพราะรู้คุณธรรม  และ
ปฏิบัติตามคุณธรรมเท่านั้น  ส่วนจะมีความรู้อ่ืนหรือไม่นั้นไม่เป็นประมาณ  ท านองเดียวกับคนเลว               
ก็ต้องเป็นคนเลวอยู่อย่างนั้น  ไม่ว่าจะมีความรู้ต่างๆมากมายเพียงไร  นักปรัชญา  หวัง  หยัง  หมิง  
(พ.ศ.  2016 – 2072)  ได้เปรียบเทียบความเป็นนักปราชญ์เหมือนทองค าบริสุทธิ์ไว้ว่า  คนจะเป็น
นักปราชญ์ได้ก็เพราะมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักปราชญ์เท่านั้น  ไม่ค านึงว่าจะต้องมีความรู้สาขาต่างๆมาก
หรือไม่  คุณภาพแตกต่างกับปริมาณ  ทองค าหนัก  8  ปอนด์  กับ  9  ปอนด์  ย่อมมีปริมาณต่างกัน  
แต่คุณภาพของทองค าหาได้แตกต่างกันไม่  หากผู้ใดยังคุณสมบัติทั้ง  2  อย่าง  คือ  ความเป็นปราชญ์
ภายใน  และกษัตริย์ภายนอกให้ส าเร็จได้  ผู้นั้นก็จะได้รับเกียรติว่า  ปราชญ์ราชา  (Sage - King)  
ท านองเดียวกับปรัชญา – ราชะ  (philosopher - King)  ในปรัชญาของเพลโต 

             ปรัชญาจีนมีมากมายอย่างที่เรียกว่าปรัชญา  100  ส านัก  แต่เมื่อแบ่งเป็นส านักใหญ่ๆแล้วก็
มี  6  ส านัก  คือ  ส านักปรัชญาเต๋า  (Tao  chia)  ส านักปรัชญาขงจื้อ  (Ju  chia)  ส านักปรัชญา
ม่อจื้อ  (Mo  chia)  ส านักปรัชญานิตินิยม  (Fa  chia)  ส านักปรัชญาหยิน – หยาง  (Yin – Yang  

chia)  และส านักปรัชญาหมิง(Ming  chia)  ในบรรดา  6  ส านักนี้  4  ส านักแรกที่ยังมีผลงานตกทอด
มาถึงปัจจุบัน  และมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนจีนมาก  เพราะฉะนั้น  จะขอกล่าวเฉพาะปรัชญาทั้ง  
4  ส านักเท่านั้น  ทรรศนะโดยย่อยของทั้ง  4  ส านัก  มีดังนี้ (Koller, 2002) 

             ส านักปรัชญาเต๋ามีความเห็นว่า  ขึ้นชื่อว่าคนนั้นยุ่งเหยิงไม่มีที่สิ้นสุดเป็นที่ตั้งแห่งปัญหา            
ทั้งปวง  ยิ่งคิดยิ่งท าอะไรมากก็ยิ่งยุ่งมาก  จะแก้ไขอย่างไรก็ไม่มีที่สิ้นสุด  สู้ปล่อยไปตามธรรมชาติ  
สนับสนุนให้เข้าหาธรรมชาติจะดีกว่า  พวกที่มีความเห็นอย่างนี้ก็มีเหลาจื้อ  จวงจื้อ  เป็นตัวแทน 

             ส านักปรัชญาขงจื้อมีความเห็นว่า  ขนบธรรมเนียมโบราณที่ดีงามมีอยู่มาก  ควรที่จะได้ฟ้ืนฟู
เรื่องที่ดีงามนั้นขึ้นมาใหม่  แล้วน ามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ  พวกที่มีความเห็นอย่างนี้ก็มีขงจื้อ                 
เม่งจื้อ เป็นตัวแทน 
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             ส านักปรัชญาม่อจื้อมีความเห็นว่า  เรื่องที่ล่วงมาแล้วก็เหมาะกับคนสมัยนั้น ไม่ควรรื้อฟ้ืน
ขึ้นมาอีก  ควรจะหาอะไรใหม่ๆที่เหมาะสมมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจะดีกว่า  พวกที่มีความเห็นอย่างนี้มี  
ม่อจื้อ  เป็นตัวแทน 

             ส านักปรัชญานิตินิยมมีความเห็นว่า  ธรรมชาติดั้งเดิมของคนมีแต่ความชั่วร้าย  จึงจ าต้องใช้
อ านาจและกฎหมายมาเป็นเครื่องควบคุม  พวกที่มีความเห็นอย่างนี้มี  ฮั่น  เฟ่ย  จื้อ  เป็นตัวแทน 

 

             ปฐมก าเนิดปรัชญาจีน 

             ปรัชญาจีนเกิดขึ้นมาในสมัยปลายพุทธกาล  โดยมี  2  ส านักใหญ่ๆ  ได้แก่  ส านักเหลาจื้อ  
คือ  ปรัชญาเต๋า  กับส านักขงจื้อ  คือปรัชญาขงจื้อ  ต่อมาปรัชญาทั้ง  2  ส านัก  ได้แตกตัวออกไปเป็น
ส านักต่างๆอีกมากมาย  แต่ทั้งส านักเหลาจื้อ  และส านักฃงจื้อต่างก็ได้รับปรัชญาสมัยโบราณมาใช้ใน
ปรัชญาของตนด้วย  โดยคงไว้บ้าง  เปลี่ยนแปลงบ้าง  ตีความหมายใหม่บ้าง  ตามความเหมาะสม               
เหตุนี้จึงควรได้ศึกษาปรัชญาพ้ืนฐานสมัยโบราณของจีนด้วย 

             เชื่อกันว่า  สิ่งที่เป็นบ่อเกิดปรัชญาจีนสมัยโบราณ  ก็คือความคิดเรื่องปา  กว้า  (Pa  Kua)  
หรือโป้ยก่าย  ปากว้า  หรือเส้นตรง  3  เส้น  รวมเป็นกลุ่มได้  8  กลุ่ม  เรียงกันเป็นวงกลม  ล้อมรูป  
หยิน – หยาง  ซึ่งอยู่ตรงกลาง  เส้น  3  เส้น  แบ่งเป็น  2  แบบ  คือ  เขียนเป็นเส้นติดกัน  ไม่ขาดทั้ง  
3  เส้น  (                       )  แบบนี้เรียกว่า  หยาง – เหยา  (yang - yao)  กับอีกแบบหนึ่ง  เขียน
เป็นเส้นตรง  แต่ขาดแยกจากกัน  (                            )  แบบนี้เรียกว่า  หยิน – เหยา  (yin - yao)  
ความจริงการเขียนเส้น  ก็เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความคิดเท่านั้น  กล่าวคือ  เส้นทั้ง  8  กลุ่ม  แต่ละ
กลุ่มแทนธาตุทั้ง  8  ตามความเชื่อของคนจีนโบราณ  ธาตุทั้ง  8  ก็มี  ดิน  น้ า  ลม  ไฟ  สวรรค์หรือฟ้า  
ฟ้าร้องหรือสายฟ้า  ภูเขา  และหนองบึง  ตัวอย่างเช่น                         แทนฟ้า                                    
แทนดิน                แทนน้ า                      แทนลม  และ           แทนไฟ  เป็นต้น  
และธาตุทั้ง  8  นี้  อาจย่อลงเหลือ  4  คือ  ดิน  น้ า  ไฟ  ลม  และจากธาตุ  4  ย่อลงเหลือ  2  คือ  
หยิน  (yin)  กับหยาง  (yang)  หยินกับหยางจึงเป็นเรื่องมูลฐานของปรัชญาจีน 

 

             หยิน – หยาง  คืออะไร 
             หยิน – หยางเป็นสภาวะธรรมชาติที่มีอยู่คู่กัน  เป็นมูลธาตุ  ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมา  หยิน
เป็นพลังงานลบ  สงบนิ่ง  แสดงออกในรูปต่าง ๆ  เช่น  ความมืด  ความหนาว  ความชื้น  ความแฉะ  
ความอ่อนแอ  ความอ่อนโยนละเพศหญิง  เป็นต้น  ส่วนหยางเป็นพลังงานบวก  เคลื่อนไหว  ไม่หยุดนิ่ง  
แสดงออกในรูปต่าง ๆ เช่น  ความสว่าง  ความร้อน  ความอบอุ่น  ความแห้ง  ความแข็งแรง  ความมั่ง
คง  และเพศชาย เป็นต้น  หยินกับหยาง  เป็นสภาวะที่ตรงข้ามกัน  แต่ก็ไม่เป็นศัตรูกัน  ต่างสมโยคเข้า
หากัน  สนับสนุนกัน  ก่อให้เกิดสรรพสิ่งขึ้นมาในโลก  ฝ่ายใดที่มีอัตราส่วนมากกว่า  หรือแข็งแรงกว่า  
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ก็จะปรากฏผลออกมาในทางพลังงานนั้น  อย่างเช่น  ผู้ชาย  ก็มีธาตุหยางในอัตราส่วนมากกว่าธาตุหยิน  
ส่วนผู้หญิงก็มีธาตุหยินมากกว่าธาตุหยาง  เหล่านี้เป็นต้น  เพราะฉะนั้นในแต่ละอย่างจึงมีทั้งหยินทั้ง
หยางผสมอยู่ด้วยกัน  ในอัตราส่วนที่ต่างกัน  และก็เพราะหยิน – หยางนี่เอง  จึงเป็นเหตุให้เกิดมีสิ่งคู่
กันในโลก  เช่น  ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์  ร้อนกับหนาว  สุขกับทุกข์  สมหวังกับผิดหวัง  กลางวันและ
กลางคืน  เป็นต้น 

             ชาวจีนสมัยโบราณ  เชื่อว่าท้องฟ้าเป็นหยาง  และแผ่นดินเป็นหยิน  อาศัยหยินและหยางมา
ประกอบกัน  เป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นในโลก  เรื่องหยิน – หยางก็ท านองในวิทยาศาสตร์  เรื่อง
กิริยา  (Action) และปฏิกิริยา  (Reaction)  ซึ่งเป็นของคู่กัน  ที่ใดมีกิริยา  ที่นั่นก็มีปฏิกิริยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 เครื่องหมายหยิน – หยาง 
ที่มา: http://www.finearts.go.th/mahavirawongmuseum/parameters/km/item 

 

             ประวัติการใช้เครื่องหมาย  ปา  กว้า 

             สันนิษฐานกันว่า  เมื่อประมาณ  5,000  ปีเศษมาแล้ว  พระเจ้าฟูสี  (Fu - Hsi)  ทรงเป็นผู้
คิดขึ้น  พระราชาองค์นี้  ทรงน าความเจริญหลายอย่างมาให้ชาวจีน  เช่น  ทรงวางระเบียบการสมรส  
และระเบียบให้คนมีแซ่มีเหล่า เป็นต้น พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์  ทรงครุ่นคิดปรัชญาโลกหรือชีวิต  
ทรงเห็นว่าโลกหรือชีวิต  ประกอบด้วยธาตุ  8  อย่าง  ดังกล่าวมาแล้วนี้ 
             ต่อมาถึงสมัยพระเจ้าเหวน  หรือเหวิน  (King - Wen)  ผู้สถาปนาราชวงศ์โจว  (Chou)  และ
อุปราช  ได้จัดท าให้เส้นเหล่านี้เป็นระบบระเบียบขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความคิด  และตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา  ความคิดเรื่องปา  กว้า  ได้กลายเป็นรากฐานทั้งของปรัชญาและไสยศาสตร์จีน 

             ส่วนเครื่องหมายหยิน – หยาง  ต่อมาถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์  ชาวจีนนิยมติดไว้ตามประตู
บ้าน  เพ่ือป้องกันภูตผีปีศาจ  และเครื่อหมายหยิน – หยางนี้ตลอดทั้งเส้น  ปา  กว้า  ทางประเทศ
เกาหลีใต้ก็ได้น าไปใช้เป็นตราในธงชาติของตนด้วย ปรัชญาจีนที่ส าคัญมี  4  ส านักดังกล่าวแล้ว  แต่เมื่อ
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ว่าถึงนักปรัชญาที่เด่นๆของทั้ง 4  ส านัก  มี  8  คน  คือ  เหลาจื้อ  ขงจื้อ  มอ่จื้อ  หยางจื้อ  เม่งจื้อ  
จวงจื้อ  ซุ่นจื้อ  และฮ่ัน  เฟ่ยจื้อ   
 

             ปรัชญาจีน  :  โหงวเฮ้งของสุนัข 

             การดูโหงวเฮ้งของสุนัข ตามต าราจีน  ในสมัยก่อน คนจีนได้มีการดูโหงวเฮ้งของสุนัข หรือ
ลักษณะของสุนัขว่า สุนัขตัวไหนมีอุปนิสัยอย่างไร สุนัขตัวไหนให้คุณให้โทษอย่างไร หรือแม้แต่ลักษณะ 
หรือโหงวเฮ้งของสุนัขนั้นบอกถึง เคราะห์ร้ายของสุนัขตัวนั้นอย่างไร แล้วก็ได้จดสถิติเอาไว้ให้ชนรุ่นหลัง
ได้น ามาศึกษา 
             ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ถึงโหงวเฮ้งของสุนัข เรามาท าความรู้จักกับ ปรัชญาจีน ที่ได้เปรียบ
ความหมาย ของธาตุทั้ง 5 กับอวัยวะต่างๆบนใบหน้าของสุนัขกันก่อน 

             ปรัชญาจีน ได้เปรียบเทียบอวัยวะบนใบหน้าของสุนัขกับธาตุทั้ง 5 เอาไว้ดังนี้ 
             ธาตุดิน คือ จมูก 

             ธาตุน้ า คือ ปาก 

             ธาตุไม้ คือ คิว (โหนกค้ิว) 
             ธาตุไฟ คือ ตา 

             ธาตุทอง คือ ใบหู 
             ปรัชญาจีนได้กล่าวเปรียบเทียบธาตุก าเนิด หรือเสริมและธาตุปรปักษ์ หรือข่มกัน ดังนี้ 
             ธาตุก าเนิด หรือ เสริมกัน 

             ดิน ให้ก าเนิด ทอง 
             ทอง ให้ก าเนิด น้ า 

             น้ า ให้ก าเนิด ไม้ 
             ไม้ ให้ก าเนิด ไฟ 

             ไฟ ให้ก าเนิด ดิน 

             ธาตุปรปักษ์ หรือขัดกัน 

             ดิน ปรปักษ์หรือข่ม น้ า 
             น้ า ปรปักษ์หรือข่ม ไฟ 

             ไฟ ปรปักษ์หรือข่ม ทอง 
             ทอง ปรปักษ์หรือขัด ไม้ 
             ไม้ ปรปักษ์หรือข่ม ดิน 

             เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงการเปรียบเทียบของปรัชญาจีนเกี่ยวกับอวัยวะบนในหน้าสุนัขและธาตุ
ก าเนิดและธาตุปรปักษ์แล้ว ทีนี้เรามาดูลักษณะหรือโหงวเฮ้งสุนัขตามต าราจีนที่ได้กล่าวเอาไว้ 
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             ลักษณะของสุนัขที่มีจมูกใหญ่สมลักษณะดุจดั่งจมูกราชสีห์ (ธาตุดินสมบูรณ์) มีโหนกคิ้วใหญ่
สมลักษณะ มีขนคิ้วตั้งเด่นชัดมีสง่า (ธาตุไม้สมบูรณ์) คือ ธาตุดิน และธาตุไม้ที่สมดุลไม่ข่มหรือเป็น
ปรปักษ์ต่อกัน สุนัขนั้นจะมีอุปนิสัยใจกล้า ดุแต่ขึม ปากไม่พล่อยไม่เห่าส่งเดชให้ศัตรูได้รู้ตัว จากลักษณะ
ที่มีธาตุดินที่สมบูรณ์นั้นย่อมให้ก าเนิดหรือเสริมให้ธาตุทองสมบูรณ์ไปด้วย กล่าวคือ หูจะดี เมื่อได้ยิน
เสียงอะไรที่ท าให้เป็นที่น่าสงสัย หูจะตั้งขึ้นอย่างสง่า เพ่ือฟังทิศทางของเสียงนั้นให้แน่ชัดก่อนที่จะวิ่งไป
หาทิศทางที่เกิดเสียง จัดได้ว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดมาก มีหูที่ว่องไวต่อเสียง เหมาะเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน หรือ
สุนัขปฏิบัติการต่าง ๆ 

             ในด้านตรงกันข้าม หากสุนัขนั้น มีจมูกที่เล็ก หรือบี้แบนไม่มีสง่าราศี (ธาตุดินพร่อง) แต่มี
โหนกคิ้ว หรือขนคิ้วตั้งชันเด่นชัด (ธาตุไม้สมบรูณ์) คือ ธาตุไม้ข่มหรือเป็นปรปักษ์กับธาตุดิน ลักษณะ
หรือโหงวเฮ้งของสุนัขแบบนี้จัดว่าเป็นสุนัขที่ ดุแต่ขี้ขลาด ไม่ฉลาด ไม่ว่องไว ปากพล่อยเห่าไปทั่วไม่ว่า
จะเห็นอะไร กล่าวคือชอบใช้เสียงข่มศัตรูเพราะความกลัวของตัวเอง ท าให้เป็นที่ร าคราญแก่เจ้าของ 
เมื่อธาตุดินพร่อง การให้ก าเนิดธาตุทองยอมไม่สมบรูณ์ กล่าวคือ หูจะไม่ไว การประเมินผลทางสายตา
จะช้าไม่ทันการณ์ บางครั้งหนีศัตรู แต่ก็ยังเห่าทั้งๆที่เจ้าตัวก็เดินหนีไปด้วย สุนัขชนิดนี้เหมาะกับ 
เจ้าของที่ไม่ชอบความเงียบ และเลี้ยงสุนัขไว้เพ่ือเป็นเพ่ือนเท่านั้นหมายเหตุ หากจมูกเล็กไม่สมส่วน 
และมีโหนกค้ิวเล็ก ขนคิ้วไม่เด่นชัด เรียกว่า ธาตุสมดุลย์ในเชิงพร่อง จัดเป็นสุนัขที่ไม่เด่น หากจะเลี้ยงไว้
ก็แค่ไว้เป็นเพื่อน ท าให้เจ้าของมีงานท าเพ่ิมข้ึนเพราะต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันเท่านั้นเอง 
             ลักษณะของสุนัขที่มีใบหูใหญ่ ใบหูตั้งโดยใบหูด้านรับเสียงหันบิดมาด้านหน้า ดูสง่าดุจดั่งใบหู
ของหมาป่า (ธาตุทองสมบูรณ์) มีแววตาที่สดใสกลมโต (ธาตุไฟสมบูรณ์) คือ ธาตุไฟและธาตุทองสมดุล
ไม่ข่มกัน บ่ งบอกถึงความเป็นสุนั ขที่ มีพลังอ านาจ กล้าหาญ ฉลาด เห่ าเก่ งแต่ก็สู้ จริงไม่ ใช่  
เก่งแต่ปาก ถ้ากัดศัตรูแล้วไม่ค่อยยอมปล่อยง่ายๆ ลักษณะเช่นนี้ เพราะธาตุทองสมบูรณ์ก็จะไปเสริม
ธาตุน้ าให้สมบูรณ์คือ ปาก กรามแข็งแรง เห่าเก่ง และกัดเก่งค่ะ สุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน 
เฝ้าสวนไว้เตือนภัยจะดีมากในด้านตรงข้าม หากสุนัขนั้นมีใบหูเล็ก ตั้งขึ้นแต่หงายคล้อยไปด้านหลัง หรือ
ใบหูตกพับลง (ธาตุทองพร่อง) แต่มีแววตาสดใสกลมโต (ธาตุไฟสมบูรณ์) คือ ธาตุไฟข่มธาตุทอง 
ลักษณะนี้จัดว่าเป็นสุนัขที่ขี้ขลาด ชอบจ้องแต่จะกินเท่านั้น เห่าเก่ง แต่พอศัตรูเอาจริง จะวิ่งแบบไม่คิด
ชีวิต พอตั้งหลักเห็นศัตรูอยู่ห่างมากๆก็จะหันมาเห่าต่อ เลี้ยงเชื่องง่าย เพราะชอบกิน เมื่อใครให้ของกิน
จะตีสนิททันที สุนัขชนิดนี้เหมาะส าหรับเลี้ยงไว้เป็นเพ่ือนแก้เหงา เพราะประจบเจ้าของเก่ง ไม่เหมาะที่
จะเลี้ยงไว้หวังเฝ้าบ้าน เพราะเมื่อมีคนแปลกหน้าเอาของให้กินก็จะตีสนิททันทีหมายเหตุ หากใบหูเล็ก
หรือพับลงไม่สมส่วน และแววตาระห้อยไม่แวววาวตาเล็ก เรียกว่า ธาตุสมดุลในเชิงพร่องสุนัขชนิดนี้จะ
เฉื่อย ไม่ว่าคนแปลกหน้าจะเข้ามาในบ้านก็ไม่สนใจที่จะเห่า มีแต่จะเข้าไปคลอเคลียเดินตามคนแปลก
หน้า เพ่ือหวังจะมีอะไรให้กินหรือไม่ สุนัขลักษณะนี้เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก่เหงาเท่านั้นเอง 
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             ลักษณะสุนัขที่มีรูปปากที่ยาวสมส่วน เมื่ออ้าปากมีเขี้ยวที่ดูงามแข็งแรงดุจดังราชสีห์หรือ 
หมาป่า มีกรามที่ได้สัดส่วน (ธาตุน้ าสมบูรณ์) มีจมูกใหญ่ สันจมูกงามได้สัดส่วน (ธาตุดินสมบูรณ์) สุนัขที่
มีลักษณะเช่นนี้ จัดเป็นสุนัขที่มีอุปนิสัยเจ้าอารมณ์ เกเร เมื่อเห็นสุนัขตัวอ่ืนๆ จะข่มไว้ก่อน ไม่ยอมให้ตัว
อ่ืนเป็นใหญ่กว่าตน ชอบเป็นผู้น าไม่ยอมเป็นผู้ตาม หากเลี้ยงไว้ร่วมกับสุนัข อ่ืน เจ้าของต้องคอยดุห้าม
ไม่ให้ไปรังแกตัวอ่ืนๆ ชอบส่งเสียงค ารามข่มศัตรู ดุร้ายพอสมควร เจ้าเล่ห์ เป็นสุนัขที่ค่อนข้างที่จะหวง
ของในบ้าน หากมีคนแปลกหน้ามาหยิบฉวยของในบริเวณบ้าน จะค ารามใส่ทันที ลักษณะที่มีธาตุน้ าที่
สมบูรณ์เช่นนี้ยอมส่งผลให้เสริมหรือให้ก าเนิดธาตุไม้ให้สมบูรณ์ด้วยคือ จะหน้าผากท่ีใหญ่ โหนกคิ้วใหญ่ 
เป็นผลให้มีมันสมองที่ช่วยในการประเมินผลได้ดี สุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน ไร่ สวนเพ่ืองาน
ปฏิบัติการ เช่น ดมกลิ่นค้นหา เป็นต้น 

             ในด้านตรงข้าม หากมีปากที่ไม่สมคือ สั้นไป หรือยาวจนเกินไป มีเขี้ยวที่เล็กไม่แข็งแรง           
มีกรามที่ดูแฟบไม่สมส่วน รูปปากแคบ (ธาตุน้ าพร่อง) มีจมูกใหญ่ สันจมูกงามสมส่วน (ธาตุดินสมบูรณ์) 
คือ ธาตุดินข่มธาตุน้ า ลักษณะเช่นนี้จัดเป็นสุนัขท่ีเจ้าเล่ห์ด้านเจ้าชู้ และชอบกินไม่เลือก ปากเปราะ เห่า
ไม่เลือกเวลา เจ้าของเผลอไม่ได้ชอบหนีเที่ยวไปทั่ว สุนัขชนิดนี้เลี้ยงไว้เพ่ือแสวงหาบุญ คือ เลี้ยงเอาบุญ
นั้นเองนะครับ มันต้องเจ็บตัวเพราะโดนสุนัขอ่ืนกัดเป็นประจ า แล้วเจ้าของก็ต้องรักษาแผลให้มันเอาบุญ 

             ลักษณะสุนัขที่มีโหนกคิวใหญ่สมส่วน มีขนคิ้วดูเด่นชัด กะโหลกด้านหน้าดูใหญ่ (ธาตุไม้
สมบูรณ์) มีหูที่ตั้งชันมีสง่า (ธาตุทองสมบูรณ์) มองดูรูปหน้าทั่วไปสมส่วน จัดเป็นสุนัขที่ฉลาดคล่องแคล่ว
ว่องไว ดุเมื่อเจ้าของไม่อยู่ใกล้ เชื่อฟังเจ้าของเป็นสุนัขที่ช่างสังเกตอาการของเจ้าของได้เก่ง โดยเฉพาะ
เมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบริเวณบ้าน หากเจ้าของแสดงความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้า มันจะไม่ท า
ร้ายคนแปลกหน้า แต่ถ้าหากคนแปลกหน้าแสดงความเป็นศัตรูกับเจ้าของ หรือเจ้าของมันแสดงอาการ
ไม่ชอบใจที่คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน มันจะแสดงความดุร้ายเกรี้ยวกราดออกมาทันที ลักษณะที่มีธาตุ
ไม้ที่สมบูรณ์ยอมส่งผลให้ก าเนิดหรือเสริมธาตุไฟคือแววตาให้สมบูรณ์ด้วยสุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไว้
เป็นเพ่ือน และเฝ้าบ้าน หรือไร่สวนได้ดีทีเดียว คอยเป็นเพ่ือนยามอยู่คนเดียวในบ้านในด้านตรงข้าม 
หากสุนัขนั้นมี โหนกคิ้ว กระโหลกด้านหน้าเล็ก หรือขนคิ้วไม่เด่นชัด (ธาตุไม้พร่อง) แต่กลับมีใบหูที่ใหญ่
ตั้งชัน (ธาตุทองสมบูรณ์ ) ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า ธาตุทองข่มธาตุไม้ จัดเป็นสุนัขที่หูที่ไว แต่การ
ประเมินผลของสมองและการมองเห็นไม่ดีเท่าที่ควร มีความซื่อสัตย์ เชื่อฟังเจ้าของได้ดี ขี้ระแวงกับเสียง
ที่ได้ยินเห่าเก่ง สุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เพ่ือนเห่าเตือนเจ้าของหากมีคนเข้ามาในบริเวณ
บ้านและเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ดีเหมือนกัน 

             หมายเหตุ หากธาตุไม้และธาตุทองดังกล่าว สมดุลในเชิงพร่อง ก็คิดเสียว่าเลี้ยงสุนัขดาวน์         
สักตัวเพ่ือเอาบุญ และเพ่ือไม่ให้ดูเงียบเหงาก็แล้วกันนะครับ ปล่อยไปเดี๋ยวโดนสุนัขอ่ืนไล่กัด หรือไม่อาจ
เกิดอุบัติโดนรถทับตาย 
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             ลักษณะสุนัขที่ มีแววตาสดใส กลมโตสมส่วน (ธาตุไฟสมบูรณ์) มีปากที่ยาวสมส่วน มีเขี้ยวที่
ใหญ่ยาว และกรามที่แข็งแรง (ธาตุน้ าสมบูรณ์) ลักษณะเช่นนี้จัดเป็นสุนัขที่ดุมาก ไม่ค่อยเห่า แต่ชอบ
ค าราม มีเสียงที่น่ากลัว เป็นสุนัขที่เอาจริง กัดจริง เมื่อกัดแล้วจะไม่ค่อยยอมปล่อย เป็นสุนัขที่ดูเคร่ง
ขรึมน่ากลัวเป็นพิเศษ การมีธาตุไฟที่สมบูรณ์ยอมจะให้ก าเนิดหรือเสริมธาตุดินให้สมบูรณ์ด้วย กล่าวคือ
จะท าให้ดูมีสง่าอย่างน่าเกรงขาม มีความฉลาดในเชิงต่อสู้กับศัตรู ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนแปลกหน้า สุนัข
ชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน ไร่ สวน หรือเป็นสุนัขปฏิบัติการ ในการดมกลิ่น ฯลฯ 

             ในด้านตรงข้าม หากมีลักษณะ แววตาระห้อย ไม่สดใส (ธาตุไฟพร่อง) แต่มีปากที่ยาวสมส่วน 
มีเขี้ยวและกรามที่แข็งแรงสมบูรณ์ (ธาตุน้ าที่สมบูรณ์) ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าธาตุน้ าข่มธาตุไฟ จะเป็น
สุนัขที่เห่าเก่ง ชอบขู่ด้วยเสียงเห่า เพ่ือให้ศัตรูเกรงกลัว การประเมินผลด้านสายตาไม่ดีเท่าที่ควร ส่วน
เมื่อมีเสียงท าให้สงสัย จะใช้วิธีเห่าข่มไว้ก่อน สุนัขชนิดนี้เหมาะที่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะดีครับ ปากไวดี
พอสมควร 

             หมายเหตุ หากธาตุไฟ และธาตุน้ า สมดุลในเชิงพร่อง ลักษณะเช่นนี้ เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ๆ เล่น
ดีครับ ไม่เห่า ไม่กัดใครดี วันๆได้แต่กินแล้วก็เดินเล่นรอบบ้าน เป็นเพ่ือนเล่นกับเจ้าของดีค่ะ จากการดู
อุปนิสัยของสุนัขด้วยการเปรียบเทียบกับธาตุต่างๆตามหลักปรัชญาจีนดังได้กล่าวมาในข้างต้น หากท่าน
ที่สนใจศึกษา ก็จะสามารถทราบถึงอุปนิสัยของสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนที่
ช่วยเป็นแนวทางในการศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป ในแต่ละหัวข้อที่กล่าวมา หากลักษณะดีตามแต่ละหัวข้อ
แล้ว ยังจะต้องดูลักษณะอื่นใน 5 ลักษณะควบคู่ไปด้วย หากลักษณะทั้ง 5 หรือ โหงวเฮ้งทั้งหมดสมดุลดี
แล้วการดูจะต้องดูลักษณะความเด่นกว่าหรือด้อยกว่าของแต่ละธาตุแล้วประเมินผลตามธาตุที่เด่นกว่า
ด้อยกว่า และต้องเข้าใจอีกว่าไม่ว่าเป็นคนหรือสุนัข ไม่มีอะไรที่จะดีไปเสียทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก 

 

หน้าที่ของปรัชญา 

 

             โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงหน้าที่ของปรัชญาแล้วจะพิจารณาออกได้เป็น 3 หน้าที่ใหญ่ ๆ คือ              
1) การพรรณนา (Descriptive) 2) การก าหนดมาตรฐาน (Normative) และ 3) การวิ เคราะห์ 
(Analysis) (ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2555: 11) 
             หน้าที่แรกคืกการพรรณนานั้น มุ่งที่การอธิบายและบรรยายให้ทราบว่า นักปรัชญาคนใด  
เขาพูดอะไร  ท าอะไรไว้บ้าง  แต่ละแนวความคิดของปรัชญามีอะไรบ้าง  ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบและแนวคิด
ทางปรัชญามีอะไรบ้าง  มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  เน้นที่การศึกษาดูว่า  นักปรัชญาเขาพูดไว้ว่า
อย่างไรมากกว่าสร้างปรัชญาขึ้นเอง 
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             ส่วนหน้าที่ที่ 2 นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณค่า ปรัชญาหรือนักปรัชญาจะชี้ว่า สิ่งที่ควรเน้น
และสิ่งที่ควรท านั้นมีอะไรบ้าง  หน้าที่นี้จะช่วยชี้ว่า  เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการกระท าต่าง ๆ นั้น
มีอะไรบ้าง  ด้วยเหตุผลอะไร เป็นต้น 

             ส าหรับหน้าที่ที่ 3 คือการวิเคราะห์นั้น  เน้นที่การท าความกระจ่าง  การท าความเข้าใจใน
เรื่องของค า  ภาษา  แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  ค าบางค าใช้ที่หนึ่งมีความหมายหนึ่ง  แต่ใช้อีกที่หนึ่งก็มี
ความหมายอีกอย่างหนึ่ง  หน้าที่ของปรัชญาในลักษณะที่ 3  นี้คือการท าความเข้าใจให้ชัดเจนต่อค า         
ค านั้น 

 

ความมุ่งหวังและประโยชน์ของปรัชญา 

 

             ความมุ่งหวังและประโยชน์ของปรัชญามีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่พูดและอภิปรายกันได้กว้างขวาง  
อย่างแรกที่ส าคัญก็คือ  ความอยากรู้อยากเห็น  ปรัชญาสนองความหวังในความอยากรู้ อยากเห็นของ
มนุษย์อันจะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในหมู่ผู้สนใจปรัชญาได้ดี 
             นอกจากนี้  ปรัชญายังช่วยหาความหมายของสิ่งต่างๆ ทั้งในเรื่องของจักรวาล  โลก  ชีวิต  
และสิ่งต่างๆ  ตลอดจนพฤติกรรมของคน  ท าให้คนได้เข้าใจอะไรชัดเจนขึ้น  รู้จักคุณค่าอันแท้จริ งของ
สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น  มีความกระจ่างในเรื่องราวต่าง ๆ ขึ้น 

             นอกจากความกระจ่างในสิ่งต่าง ๆ แล้ว  ความกระจ่างในตัวเองของแต่ละคนก็เป็นสิ่งที่
ปรัชญาอาจช่วยได้  เพราะปรัชญาจะช่วยตั้งค าถามท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตให้ 
             ในขณะเดียวกัน  ปรัชญายังมีเป้าหมายที่จะมองเห็นภาพรวมและความต่อเนื่องของสิ่งต่าง ๆ 
อันจะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

             ปรัชญาเองในตัวของมันแล้วไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรและอาจสร้างปัญหาได้  แต่ปรัชญาก็ช่วย
ให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ตรงประเด็น   ถูกต้อง  เหมาะสมและสมบูรณ์ขึ้น 

             แม้ปรัชญาจะไม่ช่วยในการท ามาหากิน (ยกเว้นผู้มีอาชีพสอนปรัชญา) ไม่ช่วยให้เงินเดือนเพ่ิม 
อันเป็นผลผลิตทางวัตถุ  แต่ปรัชญาก็เป็นผลิตผลทางปัญญา  เป็นเรื่องของความคิดที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่
และขาดเสียไม่ได้ 
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บทสรุป 

 

 ค านิยามของปรัชญานั้นมีมากมายหลายประการ  และไม่มีค านิยามใดที่ถูกต้องเหมาะสม
เพียงอย่างเดียว  นักปรัชญาแต่ละคนให้นิยามกันไปคนละอย่าง  แต่เมื่อพิจารณาค านิยามเพ่ือการศึกษา 
(Working  Definition) แล้วอาจพิจารณาได้ตามรูปศัพท์และโดยความหมายตามอรรถค า 
             ตามรูปศัพท์แล้ว  เกี่ยวข้องกับความรู้และความรักในความรู้  แต่โดยเนื้อหาแล้ว  ความรู้ของ
ปรัชญาไม่ใช่ความรู้อย่างวิทยาศาสตร์หรือศาสนา  แต่เป็นความรู้ที่ใช้ความรู้อ่ืน ๆ มาประกอบกัน  และ
เป็นความรู้แบบที่ให้ค่า  หาความหมายจากความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่  ปรัชญาจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการ
มองหรือวิธีการพิจารณาความรู้ต่าง ๆ นั่นเอง 
             ปรัชญาไม่มีประโยชน์ในแง่ของการท ามาหากิน  แต่ปรัชญาจะช่วยให้การท ามาหากินหรือ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ชัดเจน  เหมาะสม  ถูกต้องยิ่งขึ้นได้  ความมุ่งหมายอันแท้จริงของปรัชญานั้นคือ  
การตั้งปัญหาและตอบปัญหาให้กับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เป็นหลักส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 

ค าถามท้ายบทที่ 1 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1.  จงอธิบายความหมายของปรัชญา 
 2.  คุณค่าของปรัชญาคืออะไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 3.  ปรัชญาเกิดข้ึนได้อย่างไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 4.  จงอธิบายหลักการและแนวคดิปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออก 

 5.  จงเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออก 

 7.  จงอธิบายหลักการและแนวคดิปรัชญาอินเดีย และปรัชญาจีน 

 8.  หน้าที่ของปรัชญาคืออะไร จงอธิบาย 

 9.  การมองปัญหาในเชิงของปรัชญาจะช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างไรบ้าง           
จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 10. ท่านคิดว่าปรัชญาจะมีประโยชน์กับตัวท่านในแง่ใด อย่างไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

ปรัชญาการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายความหมายของปรัชญาการศึกษาได้ 
 2. จ าแนกลัทธิปรัชญาได้ 

 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากบัการศึกษาได้ 
 4. อธิบายทัศนะเก่ียวกับเป้าหมายของการศึกษาของนักปรัชญาได้ 
 5. บอกลักษณะของปรัชญาการศึกษาได้ 
 6. อธิบายขอบเขตของปรัชญาได้ 
 7. อธิบายหลักการและยกตัวอย่างปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ ได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของปรัชญาการศึกษา   
 2. ความหมายของปรัชญาทั่วไป    

 3. ลัทธิปรัชญา   
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา    
 5. ทัศนะเก่ียวกับเป้าหมายของการศึกษาของนักปรัชญา   
 6. ลักษณะของปรัชญาการศึกษา   
 7. ขอบเขตของปรัชญา    
 8. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม  

 9. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม   

 10. ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม 

 11. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 

 12. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องปรัชญาการศึกษา มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 ที่เรียนมา พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และเนื้อหาประจ า
บทเรียนบทที่ 2 เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและสรุปสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft Power 

Point  เรื่องปรัชญาการศึกษา 
 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “ปรัชญาการศึกษา” 
จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในชั้นเรียน ดังนี้ 
                  - แบ่งกลุ่มอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา  
     - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง เกี่ยวกับหลักการและปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ 

     - การท ากิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     - การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 

                  เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ ่

 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระบทที่ 2 เป็นแผนภูมิความคิด (mind map) 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าค าถามท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 8. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
 9. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษา 
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. ค าถามท้ายบท  
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การวัดผลและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ การวัดผลและการประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของปรัชญา
การศึกษาได้ 
2. จ าแนกลัทธิปรัชญาได้ 

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญากบัการศึกษาได้ 
4. อธิบายทัศนะเกี่ยวกับเป้าหมายของ
การศึกษาของนักปรัชญาได้ 
5. บอกลักษณะของปรัชญาการศึกษา
ได้ 
6. อธิบายขอบเขตของปรัชญาได้ 
7. อธิบายหลักการและยกตัวอย่าง
ปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ ได้ 

1. ซักถาม-ตอบค าถาม
อภิปราย แลกเปลี่ยน 
และการสนทนาร่วมกัน  

2. สังเกตพฤติกรรม        
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียน 

4. ค าถามท้ายบท 

5. แผนภูมิความคิด 
(mind map) 
 

1. นักศึกษาตอบค าถาม และ
อภิปรายได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความสนใจ/ความ
ร่วมมือ และความกระตือรืนร้น
ในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดี 

3. นักศึกษามีความพร้อม/ 
ความตั้งใจและความกล้า
แสดงออกในการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
4. นักศึกษาท าใบกิจกรรมได้
ถูกต้อง ครบสมบูรณ์ และเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

5. นักศึกษาตอบค าถามท้าย
บทเรียนได้ ร้อยละ 80 

6. นักศึกษาท าแผนภูมิความคิด
ได้อยู่ในระดับดี 
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บทท่ี 2 

ปรัชญาการศึกษา 
 

 

 การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เครื่องมือในการเตรียมประชากรให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา การจัดการศึกษาของชาตินั้น
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งสาม 
การจัดการศึกษาของชาติก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ละสังคมจะมีแนวทาง ในการจัด
การศึกษาต่างกัน เพราะระบบทั้งสามไม่เหมือนกัน แนวความคิดหรือความเชื่อในการจัดการศึกษาก็คือ 
ปรัชญาการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาจะยึดแนวทางในการจัดการศึกษาหรือปรัชญาของ
การศึกษาต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของสังคมและสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย                
การจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดการศึกษาที่ ถูกต้องก็ไม่มีทางที่จะท าให้ประเทศเจริญไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ปรัชญาการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

 

ความหมายของปรัชญาการศึกษา 
 

            ศัพท์ค าว่า “ ปรัชญา ”  ปรัชญา มาจากค าสันสกฤตค าว่า “ปร (อุปสรรค)” แปลว่า รอบ, 

ประเสริฐ กับค าว่า “ชญา ” แปลว่า รู้, เข้าใจ รวมความแล้ว ปรัชญา จึงมีความหมายว่า ความรู้รอบ
โดยทั่ว, ความรู้อย่างแท้จริง, ความรู้อันประเสริฐ  ส่วนศัพท์ค าว่า “Philosophy” (love of wisdom) 
นั้น มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ Philos ( loving or dear ) แปลว่า ความรัก, ความเลื่อมใส, 

ความสนใจ  และ Sophia ( wisdom or knowledge) แปลว่า ปัญญา, ความรู้, วิชาการ รวมความทั้ง 
2 ค าแล้ว ได้ความหมายว่า ความรักในปัญญา, ความรักในความรู้, ความรักในวิชาการ  
            ค าว่า ปรัชญา แปลว่ารอบรู้ เป็นศัพท์บัญญัติใช้กับค าว่า Philosophy ในภาษาอังกฤษ เมื่อ
ย้อนไปดูที่มาแล้ว เราพบค าว่า Philosophy มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Philos (Love)+Sophia 

(Wisdom) ซึ่งแปลว่า ความรักความรอบรู้  (Love of Wisdom ) เมื่อว่ากันตามความหมายตาม
ตัวอักษร ค าว่า ปรัชญาและ Philosophy มีความหมายไม่ตรงกันนัก เพราะ ปรัชญา หมายถึง ความรู้ 
ส่วน Philosophy หมายถึง ความรักอันเป็นแรงผลักดันให้แสวงหาความรอบรู้นั้น แต่เมื่อก าหนดค าว่า 
ปรัชญาเป็นศัพท์บัญญัติส าหรับใช้หมายถึงค าว่า Philosophy นั่นแสดงว่า ค าทั้งสองมีความหมายที่
เท่ากันตามหลักของบัญญัติศัพท์ นั่นคือ Philosophy มีความหมายเช่นใด ปรัชญา ก็มีความเช่นนั้น แท้
ที่จริงค าทั้งสองน่าจะใช้เรียกแทนกันได้ โดยอนุโลม เพราะต่างแสดงนัยว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้ 
กล่าวคือ การแสวงหาความรู้ก็ดี ความรู้ที่แสวงหามาได้ก็ดี จัดเป็นปรัชญาหรือ Philosophy ทั้งนั้น 
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เพราะเหตุนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 จึงให้ค าจ ากัดความปรัชญาว่า “วิชาว่าด้วย
หลักแห่งความรู้และความจริง” ปรัชญานั้นมีความหมายกว้างมาก ยากที่จะจ ากัดความลงไปได้ เพราะ
เหตุที่วิชาปรัชญานั้นเป็นวิชาที่ศึกษาหาความจริงตามหลักเหตุและผลอย่างกว้าง ๆ กับธรรมชาติของ
จักรวาลที่เราอาศัยอยู่ เราจะเห็นว่า นักปรัชญาแต่ละคนก็ล้วนแต่ให้ความหมายของค าว่า “ปรัชญา”  
ที่แตกต่างกันออกไป 

            ส าหรับความหมายของปรัชญาการศึกษา มีผู้ให้นิยามแตกต่างกันหลายทัศนะ ดังต่อไปนี้  
(วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2544) 
            เนลเลอร์ (Kneller) กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา คือ การค้นหาความเข้าใจในเรื่องการศึกษา
ทั้งหมด การตีความหมายโดยการใช้ความคิดรวบยอดทั่วไปที่จะช่วยแนะแนวทางในการเลือก
จุดมุ่งหมายและนโยบายของการศึกษา 
            แมคคลีแลน (Mcclellan) กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา คือ สาขาวิชาหนึ่งในบรรดาสาขาต่าง ๆ 
ที่มีอยู่มากมาย อันเกีย่วข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
            สุมิตร  คุณานุกร (2523) กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา คือ อุดมคติ อุดมการณ์อันสูงสุด ซึ่งยึด
เป็นหลักในการจัดการศึกษา มีบทบาทในการเป็นแม่บท เป็นต้นก าเนิดความคิดในการก าหนด ความมุ่ง
หมายของการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงกระบวนการในการเรียนการสอน 

            วิจิตร  ศรีสอ้าน (2524) กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา  คือจุดมุ่งหมาย  ระบบความเชื่อ  หรือ
แนวคิดที่แสดงออกมาในรูปของอุดมการณ์  หรืออุดมคติ  ท านองเดียวกันกับที่ใช้ในความหมายของ
ปรัชญาชีวิต ซึ่งหมายถึง อุดมกาณ์ของชีวิต  อุดมคติของชีวิต  แนวทางด าเนินชีวิตนั่นเอง  กล่าวโดย
สรุป ปรัชญาการศึกษาคือ จุดมุ่งหมายของการศึกษานั่นเอง 
            ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า  ปรัชญาการศึกษา คือ แนวความคิด  หลักการ  และกฎเกณฑ์  ในการ
ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา  ซึ่งนักการศึกษาได้ยึดเป็นหลักในการด าเนินการทางการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังพยายามท าการวิเคราะห์  และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษา  ท าให้สามารถมองเห็นปัญหาของการศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และ
สมเหตุสมผล 

 

ความหมายของปรัชญาทั่วไป 

 

            1. ปรัชญา  คือความพยายามในการคิดอย่างมีระบบเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล
เกี่ยวกับความจริงทั้งมวล (Kneller’s Introduction to the Philosophy of Education)  
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            2. ปรัชญา  หมายถึง ความรัก ความเรืองปัญญา เพ่ือจะได้ใช้ความเรืองปัญญาเป็นปัจจัยของ
การด าเนินชีวิต เป็นความพยายามที่จะเข้าใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตกับสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล (Brubacher’s Electric Philosophy of Education)  
            3. ปรัชญา  แสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการก าหนดความหมายและทิศทาง
ของชีวิต (Neff’s Philosophy and American Education)   
            4. ปรัชญา  คือ การศึกษาคุณค่าของชีวิตที่ขัดแย้งกัน  เพ่ือที่จะแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุด
ส าหรับการด าเนินชีวิตในสภาพการขัดแย้งที่มีอยู่ (Kilpatrick’s Philosophy of Education) 
            5. ปรัชญา คือ การศึกษาค าถามมากกว่าการศึกษาค าตอบ (Morris” Philosophy and the 
American School) 
            6. “ปรัชญา” ในภาษาไทยเป็นค าบัญญัติที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ทรงบัญญัติขึ้นจากค าว่า Philosophy  ปรัชญาเป็นค าในภาษาสันสกฤต ซึ่งตรงกับปัญญาในภาษาบาลี 
ค านี้ประกอบด้วยรูปศัพท์ 2 ศัพท์ คือ ปร และ ชญา   ปร หมายถึง ประเสริฐ และ  ชญา  หมายถึง
ความรู้ ค าปรัชญาจึงหมายถึงความรู้อันประเสริฐความหมายของปรัชญา 

            7. ปรัชญา คือ กิจกรรมทางปัญญาหรือการสร้างระบบความคิดเพ่ือการแสวงหาค าอธิบาย
ให้กับค าถามที่เป็นพ้ืนฐานที่สุดของชีวิต เช่น จุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร พระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่          
เราจะแยก “ถูก” กับ “ผิด” ออกจากกันได้อย่างไร สิ่งที่เรากระท าเป็นไปโดยอิสระของตัวเอง หรือเป็น
เพราะโชคชะตาลิขิต เป็นต้น 

 

ลัทธิปรัชญา 
 

            ลัทธิปรัชญา หรือ ปรัชญาพ้ืนฐาน เป็นการจัดกลุ่มจากแนวความคิดและความเชื่อของนัก
ปรัชญาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 ลัทธิ ดังนี้ 
            1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) เป็นปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุด นักปรัชญากลุ่มนี้เชื่อว่าความ
แท้จริงจะมีอยู่ในโลกของจิต (A World of Mind) ความรู้ทั้งหลายที่ได้มาจะเกิดขึ้นในจิตใจ โดยการใช้
จิตพิจารณาหาเหตุผลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

            2. ปรัชญาสัจจนิยม หรือวัตถุนิยม (Realism) นักปรัชญากลุ่มนี้ เชื่อว่า โลกของวัตถุ (A 

World of Thing) เป็นสิ่งแท้จริงเพราะสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส การเรียนรู้
จึงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักส าคัญ 

            3. ป รั ช ญ าป ระส บ ก ารณ์ นิ ย ม  ห รื อ  ป ฏิ บั ติ ก า รนิ ย ม  (Experimentalism ห รื อ 
Pragmatism) นักปรัชญากลุ่มนี้ เชื่อว่า ความจริงสูงสุดนั้นมาจากโลกของประสบการณ์ (A World of 
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Experience) ดังนั้น ความรู้ทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์  ความรู้ที่
แน่นอนจึงเกิดจากการเก็บรวมรวมประสบการณ์และน ามาคิดใคร่ครวญอยู่เสมอ 

            4. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) นักปรัชญากลุ่มนี้เชื่อว่า ความแท้จริง คือ โลก
แห่งการด ารงอยู่ได้ของชีวิต (A world of Existing) เป็นปรัชญาที่เน้นปัจเจกชนมาก บุคคลจะมีอิสระ
และเสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจ โดยไม่จ าเป็นต้องเชื่อตามสังคม รวมทั้งมีความ รับผิดชอบการ
ตัดสินใจนั้น ส่วนความรู้ต่าง ๆ จะเกิดจากประสบการณ์และความนึกคิดของบุคคล  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา 

 

            ปรัชญามุ่งศึกษาเรื่องของชีวิตและจักรวาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อจะหา
ความจริงอันเป็นที่สุด การศึกษามุ่งศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และวิธีการที่จะพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญ
งอกงามเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีมีความสุขและประสบความส าเร็จในชีวิต  การงาน          
ทั้งปรัชญาและการศึกษา มีจุดสนใจร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือการก าหนดคุณค่าและความหมายของชีวิต
มนุษย์ ปรัชญาในแง่นี้จึงมีลักษณะเป็นทฤษฎีทางการศึกษาและการศึกษาเป็นการน าเอาปรัชญาไป
ปฏิบัติให้บังเกิดผล เมื่อเป็นเช่นนี้ปรัชญาจึงมีความสัมพันธ์กับการศึกษาอยู่ 3 ประการ 
            1. ปรัชญาตรวจสอบและเสนอแนะจุดมุ่งหมายของการศึกษา  การศึกษาเป็นกิจกรรมทาง
สังคมที่มุ่งผลการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในแนวทางที่ปรารถนา  ปรัชญาอาจจะ
ช่วยเสริมการศึกษาให้ได้รับค าตอบที่ชัดเจนขึ้นได้หลายประการ เช่น 

     1) ปรัชญาอาจช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่จะเลือกนั้น  สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองหรือไม่ มีความเหมาะสมเพียงใด 

     2) ปรัชญาอาจช่วยชี้ ให้ เห็นว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่จะเลือกนั้นขัดแย้งกับ
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองหรือไม่ ถ้าขัดแย้งจะแก้ไขให้
สอดคล้องกันได้อย่างไร 
               3) ปรัชญาอาจช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่จะเลือกนั้น  สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ที่ดีหรือไม่ ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไร เพ่ือจะได้ใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ประกอบการ
พิจารณาเลือกจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

            2. ปรัชญาวิพากษ์และวิเคราะห์การศึกษา ปรัชญาอาจช่วยวิพากษ์และวิเคราะห์สาระและ
ปัญหาของการศึกษาได้ใน 3 ลักษณะคือ 

                1) ปรัชญาอาจช่วยวิเคราะห์ข้อสมมติฐานของการศึกษา การที่นักการศึกษามีความเห็น
แตกต่างกัน ถ้าสืบเสาะดูสาเหตุของความแตกต่างให้ดีแล้ว ส่วนหนึ่งมักจะเกิดจากการยึด ข้อสมมุติฐาน
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ที่แตกต่างกัน  ถ้าจับประเด็นความแตกต่างได้แล้ว ก็จะท าให้นักการศึกษามีความมั่นใจ ในสมมุติฐานที่
ตนยึดมากยิง่ขึ้น มีเหตุผลขึ้น 

                2) ปรัชญาอาจช่วยให้เห็นปัญหาทางการศึกษาชัดเจนขึ้น  มีอยู่บ่อยครั้งที่เราพยายาม
แก้ปัญหาบางอย่างโดยไม่เข้าใจชัดเจนว่าปัญหานั้นคืออะไร ปรัชญาอาจช่วยขยายความของค าถามให้
ชัดเจนขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาที่ต้องการจะแก้ 

                3) ปรัชญาอาจช่วยขจัดความก ากวมของศัพท์ หรือแนวคิดหลักที่ใช้ในวงการศึกษา        
นักปรัชญากลุ่มภาษวิเคราะห์จะช่วยแยกแยะให้เห็นว่า ค าศัพท์ทางการศึกษามีความหมายได้กี่
ความหมาย เช่น การนิยามความหมายของ  “การศึกษา” อาจนิยามได้ 3 ลักษณะคือ 

                    3.1) นิยามขึ้นเป็นการเฉพาะ  ส าหรับความหมายที่ผู้นิยามต้องการใช้เป็นการเฉพาะตัว
หรือเฉพาะแห่ง 
                    3.2) นิยามแบบพรรณนา  คือการนิยามความหมายที่คนทั่วไปใช้ 
                    3.3) นิยามเพ่ือชี้ทาง  คือการนิยามความหมายอย่างที่ควรจะเป็น  เช่น  “การศึกษาคือ
ความเจริญงอกงาม” 

            3.  ปรัชญาให้ภาพรวมหรือสร้างโลกทัศน์ โดยการเชื่อมโยงศาสตราทั้งหลายที่เกี่ยวกับ
การศึกษาให้มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
            กล่าวโดยสรุป  กิจของปรัชญาการศึกษาพิจารณาได้เป็น 2 ด้านคือ 

            1.  ด้านเนื้อหาสาระของการศึกษาปรัชญามีส่วนช่วยก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้
ได้แนวทางการจัดการศึกษาท่ีดีที่สุด เพ่ือชีวิตและสังคมปัจจุบันและอนาคต 

            2.  ด้านวิธีการ  ปรัชญามีส่วนช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตีความโดยใช้เหตุผลตามหลัก
ตรรกวิทยา เกี่ยวกับค าและแนวคิดหลักทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในความคิด ซึ่งจะน าไปสู่
ความมั่นใจในการปฏิบัติของนักการศึกษา 
             “การจัดการศึกษาโดยไม่มีปรัชญาการศึกษาเป็นแนวทาง ก็เป็นเสมือนเรือที่แล่นไปในท้อง
ทะเลโดยไม่มีหางเสือ” 

 

ทัศนะเกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษาของนักปรัชญา 

 

            ยุคก่อนโซฟิสต์ นักปรัชญามิได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษาไว้ แต่ได้ท าหน้าที่
ขอ งผู้ รั บ ผิ ดชอบ เกี่ ย วกั บ การถ่ ายทอดความรู้ แ ละวัฒ นธรรม  คื อ  การค้ น คว้ าวิ จั ย เพ่ื อ 

เพ่ิมเติมความรู้และแก้ไขข้อบกพร่องของสิ่งเดิม  



44 

            ยุคโซฟิสต์ โซฟิสต์ คือ กลุ่มนักปรัชญาที่เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษาไว้ว่า 
การศึกษาต้องสามารถท าให้ผู้เรียนได้รับความส าเร็จในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง  
            โสคราตีส โสคราตีสมีความเห็นว่า เป้าหมายของการศึกษา คือ การค้นพบสัจธรรมหรือความ
จริงเชิงปรนัย  
            เพลโต เพลโตเป็นนักปรัชญาคนแรกที่กล่าวถึงเป้าหมายของการศึกษาที่ชัดเจน เพลโตมี
ความเห็นว่า เป้าหมายของการศึกษา คือ การท าให้บุคคลตระหนักได้ชัดเจนว่าเขาสมควรเป็นชนชั้นใด
ของสังคม และสิ่งที่สามารถทดสอบว่าเขาควรเป็นชนชั้นไหนของสังคม ก็คือ ความรู้ในความจริงขั้น
ปรมัตถ์ (ข้ันสูงสุด) กล่าวคือ ถ้าใครสามารถบรรลุความรู้ในขั้นนี้ เขาสมควรเป็นผู้ปกครองรัฐ หรือราชา
ปราชญ์  
            เซนต์ ออกัสติน เซนต์ ออกัสติน มีความเห็นว่า เป้าหมายของการศึกษา คือ การมุ่งให้ผู้เรียน
กลับใจไปรักพระเจ้า (conversion) และส านึกในบาปของตน (repentance) ทั้งนี้ เพราะการกลับใจไป
รักพระเจ้าย่อมท าให้มนุษย์พบกับความสุขที่แท้จริง  
            ล็อค ล็อคมีความเห็นว่า เป้าหมายของการศึกษาควรมุ่งสู่สังคมและรัฐ ไม่ใช่อาณาจักรของ
พระเจ้า เป้าหมายดังกล่าว คือ การรักษารัฐที่ให้ความม่ันคงในสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล  
            รุสโซ รุสโซมีความเห็นว่า เป้าหมายของการศึกษา คือ การให้ผู้เรียนได้เติบโตตามแนวโน้ม
แห่งธรรมชาติของตน การศึกษาจึงเป็นอิสระจากสังคมและอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น ผลของการให้การศึกษา
ในลักษณะดังกล่าวนี้คือ ผู้เรียนสามารถเป็นตัวของตัวเอง จากนั้น จึงเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในสังคมและการมุ่งสู่ความดีของสังคมทั้งสังคมโดยละเลยผลประโยชน์เฉพาะตนและเฉพาะกลุ่ม
ลงเสีย  
            ปรัชญาปฏิบัตินิยม มีความเชื่อว่า เป้าหมายของการศึกษา คือ การสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้
พร้อมที่จะแก้ปัญหาของตนด้วยตนเอง ดังนั้น การศึกษาต้องมุ่งให้เกิดผลที่ปฏิบัติได้ มิใช่มุ่งการเรียนรู้
แต่ทฤษฎีเท่านั้น 

            ปรัชญาอัตถิภาวนิยม มีความเชื่อว่า เป้าหมายของการศึกษา คือ การเป็นตัวของตัวเองของ
ผู้เรียน และความเป็นอิสระของผู้เรียน และประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้เรียน  
            รัฐฟาสซิสต์ ปรัชญาการศึกษาของรัฐฟาสซิสต์ คือ ผู้เรียนต้องเสียสละตัวเองและมุ่งสู่
เป้าหมายของรัฐ  
            รัฐประชาธิปไตย ปรัชญาการศึกษาของรัฐประชาธิปไตย คือ การศึกษามุ่งสู่จุดหมายของ
ปัจเจกบุคคลมิใช่รัฐ ดังนั้น รัฐประชาธิปไตยจึงชื่นชมปรัชญาการศึกษาแบบปรัชญาปฏิบัตินิยม และ
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมมากกว่า 
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ลักษณะของปรัชญาการศึกษา 
 

            โดยทั่วไปปรัชญาการศึกษา แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้  
            1. ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism) ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาทั่วไปสาขา
จิตนิยม (Idealism) และวัตถุนิยม (Realism) นักการศึกษาที่เป็นผู้น าในสาขานี้ได้แก่ William C. 
Bagley และ Thomas Briggs เป็นต้น ปรัชญาการศึกษาสาขานี้เชื่อว่า การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมในอดีตให้กับคนรุ่นใหม่ หลักสูตรที่ใช้จะเน้นเนื้อหา (Subject 

matter) และใช้หลักสูตรเหมือนกันทั่วประเทศ  เพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  ครูเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญ เพราะครูเป็นผู้รู้และผู้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด ส่วนผู้เรียนจะเป็นผู้ฟังและ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ครูหรือสังคมก าหนด ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจึงเน้นครูเป็นศูนย์กลาง 
(Teacher-centered Approach) โดยใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลัก  

            2. ปรัชญาการศึกษาสาขานิรันตรนิยม (Perennialism) ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาทั่วไป
ส าข า วั ต ถุ นิ ย ม  (Realism) แ ล ะ จิ ต นิ ย ม  ( Idealism)  นั ก ก า ร ศึ ก ษ าที่ เป็ น ผู้ น า ใน ส าข า
นี้ ได้แก่ RobertM.Hutchin และ Mortimer J. Adler เป็นต้น ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ เชื่อว่า การ
จัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสติปัญญา และการใช้เหตุผลของมนุษย์เพ่ือให้เป็นคนโดย
ส ม บู รณ์  รวม ทั้ งก า รถ่ า ย ท อ ด วัฒ น ธรรม  ห ลั ก สู ต รที่ ใช้ จ ะ เน้ น ห ลั ก สู ต รศิ ล ป ศ าส ต ร์ 
(Liberal Arts Curriculum) โดยเน้นวิชาไตรภาค (Three R’s) คือ การอ่าน การเขียน และการเรียน
เลข เนื้อหาวิชาที่ส าคัญจะบรรจุในหนังสือยอดเยี่ยมที่สุดเรียกว่า The Great Book ส่วนครูผู้สอนจะ
เป็นผู้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความคิดและสติปัญญา  ส าหรับผู้เรียนซึ่งมี
ศักยภาพอยู่แล้วจะต้องฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความคิดและสติปัญญาภายใต้การแนะน าของครู  ดังนั้น
กระบวนการเรียนการสอนจะใช้การสอนแบบอภิปราย  

            3. ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนนิยม (Progressivism) ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาทั่วไป
สาขาปฏิบัตินิยม (Experimentalism) นักการศึกษาที่เป็นผู้น าในสาขานี้ ได้แก่ John Dewey และ
William James เป็นต้น ปรัชญาการศึกษาสาขานี้เชื่อว่า การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม อาชีพและสติปัญญา ตามความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน โดยให้ ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข หลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตร
แบบประสบการณ์ (Activity centered Curriculum) ซึ่งเนื้อหาที่ เรียนจะต้องเป็นประโยชน์กับ
ชีวิต ประจ าวัน ส าหรับครูผู้สอนจะช่วยกระตุ้น แนะน า และประสานงาน ส่วนผู้เรียนมีความส าคัญมาก 
เพราะจะเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) อย่างอิสระ ดังนั้น ใน
กระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลาง (Student centered Approach) คือ ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดเวลา  
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            4. ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ได้รับอิทธิพลจากปรัชญา
ทั่วไปสาขาปฏิบัตินิยม (Experimentalism) ที่ได้น ามาปรับปรุงบางส่วน นักการศึกษาที่เป็นผู้น าใน 
สาขานี้ได้แก่ George S. Counts และ Theodore Brameld เป็นต้น ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ เชื่อว่า 
การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดหลักประชาธิปโตย  ในการจัด
ระเบียบใหม่ของสังคมจากพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ หลักสูตรที่ใช้เน้นสังคม (Social Oriented Curriculum)  
คือ ท าความเข้าใจกับสภาพสังคมมองเห็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขได้ ส าหรับครูผู้สอนจะเป็นนัก
แก้ปัญหาตามแนวทางประชาธิปไตย ส่วนผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังให้เห็นประโยชน์ของสังคมมากกว่า
ตนเอง รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคม ดังนั้นกระบวนการเรียนการ
สอนจึงเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือกระท าด้วยตนเอง เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
            5. ปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาทั่วไป
สาขาภววาท (Existentialism) นักการศึกษาที่เป็นผู้น าในสาขานี้ คือ Soren Kierkegaard และ Van 

Cleve Morris เป็นต้น ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ เชื่อว่า การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคคล
ให้เป็นตัวของตัวเอง มีเสรีภาพในการเลือก ตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ หลักสูตรที่ใช้มุ่งเน้น  ศิลป
ศาสตร์(Liberal Education) ซึ่งสนใจในวิชามนุษยวิทยา ส่วนครูผู้สอนจะมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง และพัฒนาศักยภาพให้มากท่ีสุดส าหรับผู้เรียนจะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดเพราะมีเสรีภาพ
มากที่สุดในการเลือกเรียน ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจึงเน้นที่รายบุคคล และความสนใจของแต่
ละบุคคลเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีสอนที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เป็นตัวของตัวเองมากท่ีสุด  

            6. ปรัชญาการศึกษาสาขามนุษยนิยม (Humanism) ได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญา หลาย
ท่าน เช่น Aritstotle, Rousseau และ Pestalozzi เป็นต้น โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคน ใฝ่ดี เรียนรู้
ได้แต่อัตราการเรียนรู้ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ระบบการศึกษาโดยเฉพาะ โรงเรียนได้ท าลาย
ความคิดของมนุษย์ เพราะโรงเรียนพยายามท าให้มนุษย์รู้สึกนึกคิดและปฏิบัติตนตามที่สังคมต้องการ   

ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ เชื่อว่า การจัดการศึกษาจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบุคคลไปสู่การรู้จักตนอัน
อุดม (Self-Actualization) และมีชีวิตที่ดี หลักสูตรที่ใช้เน้นหลักสูตรรายบุคคลที่มุ่ง พัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลไปจนถึงขีดสูงสุด เพ่ือความเป็นเลิศทางปัญญา รวมทั้งด้านอารมณ์ และทัศนคติ ส่วน
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะ หรือเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนจะมีอิสระในการคิด เลือก และ
ตัดสินใจในการเรียน มีส่วนร่วมและลงมือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนจึงเน้นกระบวน การเรียนมากกว่ากระบวนการ
สอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งบุคคล  ทั้งในด้าน
สมอง จิตใจ ความคิดและอารมณ์ความรู้สึก ทั้งนี้จะมีการน าวิธีการของสมาธิและโยคะมาผสมผสานกับ
กระบวนการเรียน 
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             จากแนวคิดของปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ในการจัดการศึกษาจะเป็นไปตาม
แนวคิดใดนั้น  ผู้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ฯลฯ และ แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับประเทศ 
ของตนเป็นลักษณะที่เรียกว่า ผสมผสาน (Eclecticism)  
 

ขอบเขตของปรัชญา 

 

            ปรชัญา แบ่งออกเป็นแขนงต่าง ๆ ได้ 4 แขนง 
            1. ภววิทยา (Ontology) เป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาที่มุ่งศึกษาสภาวะแห่งความเป็นจริงหรือ
ธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลาย  เพ่ือจะให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ว่า อะไรคือความเป็นจริงอันเป็นที่สุด 
(Ultimate Reality)   ของสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลศึกษาถึงลักษณะของการมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่ง
ทั้งหลายว่าอะไรเป็นสิ่งที่จริงแท้  จิตหรือวัตถุเป็นความจริงมูลฐาน ภววิทยามีขอบข่ายกว้างขวางมาก 
เพราะเป็นการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและสรรพสิ่งทั้งมวลในจักรวาล 

            2. ญาณวิทยา (Epistemology) ปรัชญาแขนงนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์หลักหรือทฤษฎีแห่ง
ความรู้ ค าถามหลักที่นักปรัชญาแขนงนี้สนใจคือ อะไรคือความรู้ที่ถูกต้อง  เรารู้ได้อย่างไรว่าถูกต้อง              
มีหลักอะไรที่จะช่วยตัดสินความถูกผิด  ประสาทสัมผัสเป็นตัวตัดสิน หรือเหตุผลหรือวิธี อ่ืนใด            
ความรู้ มีกี่ประเภท ได้มาจากแหล่งใด เหล่านี้เป็นปัญหาที่ปรัชญาแขนงญาณวิทยามุ่งศึกษาวิเคราะห์ 
            เนื่องจากการศึกษาเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ ปรัชญาแขนงนี้จึงมีส่วนสัมพันธ์กับ
การศึกษาอยู่มาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน ญาณวิทยาได้ให้พ้ืนฐาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ใน 2 ลักษณะ คือ แบบต่าง ๆ ของการรู้ (เรารู้ได้อย่างไร) และประเภท              

ต่าง ๆ ของความรู้ 
            วิธีการที่จะช่วยให้เรารู้สิ่งต่าง ๆ นั้นมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่จะให้ความรู้ที่แท้จริงมากที่สุดนั้นมี
อยู่ 5 วิธีคือ 

                 1) การรู้โดยข้อมูลทางผัสสะ (Sense Data)  ผัสสะ  หมายถึง การรู้หรือการรับรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางใดทางหนึ่งหรือหลาย ๆ ทางพร้อมกัน  ข้อมูลทาง
ผัสสะเป็นวิธีการหนึ่งของการรับรู้เพ่ือน าไปสู่ความรู้ที่เชื่อถือได้ 
                 2) การรู้โดยสามัญส านึก (Common Sense) สามัญส านึก หมายถึงความรู้สึก หรือ
การรับรู้ของคนแต่ละคนที่มีร่วมกับคนอ่ืน โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมาคิดค้นไตร่ตรองเสียก่อน มนุษย์เมื่อ
เผชิญกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างสามารถตัดสินได้ว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรควร อะไรไม่
ควรได้ทันทีโดยอาศัยสามัญส านึก 
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                 3) การรู้โดยตรรกวิธี (Logic)  ตรรกวิธีหรือตรรกวิทยา  เป็นวิธีการส าคัญที่นักปรัชญา
ใช้ในการตัดสินความถูกต้องของความรู้ความจริง เป็นวิธีการที่อาศัยหลักของเหตุผล ความน่าเชื่อถืออยู่
ที่เหตุผล 

                 4) การรู้โดยการหยั่งรู้ หรือญาณทัศน์ (Intuition)  การรู้โดยการหยั่งรู้หรือญาณทัศน์
เป็นการรู้โดยอาศัยความคิดหรือจินตนาการที่อาศัยสติปัญญาเป็นหลัก การหยั่งรู้ของมนุษย์นั้นมีหลาย
ระดับ ขึ้นอยู่กับระดับความคิดและสติปัญญาของแต่ละคน ในระดับสูงสุดของการหยั่งรู้โดยใช้สมาธิและ
ปัญญาก็คือ การตรัสรู้อย่างที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้ามาแล้ว 

                 5) การรู้โดยวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  การรู้โดยวิธีวิทยาศาสตร์  เป็น
การรู้โดยอาศัยการสังเกตและการทดลองเพ่ือพิสูจน์ว่าความรู้ที่ได้จากการสังเกตหรือการสัมผัสเป็น
ความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อมีการทดลองซ้ า ๆ จนได้ค าตอบไม่เปลี่ยนแปลงได้ ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่แท้จริง
ตราบเท่าที่ผลการพิสูจน์ยังไม่เป็นอย่างอ่ืน  ปรัชญาโดยปกติจะไม่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์เพ่ือผลิตความรู้   
แต่อาจจะใช้วิธีวิทยาศาสตร์เพื่อทดสอบความถูกต้องของความคิดหรือประสบการณ์ 

                 อีกลักษณะหนึ่งของญาณวิทยาคือ การจ าแนกประเภทของความรู้โดยอาศัยแหล่งที่มา
และวิธีการได้มาซึ่งความรู้ ออกเป็น 5 ประเภทคือ 

                 1) ความรู้ประเภทคัมภีร์  (Revealed Knowledge) ซึ่ งเป็นความรู้ที่พระผู้ เป็ นเจ้า
ประทานให้แก่ศาสดา เพ่ือน าไปเผยแพร่แก่มวลมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นความรู้ที่ประมวลไว้ในพระคัมภีร์
ทางศาสนา 
  หลักสูตรและการสอนในโรงเรียนและสถานศึกษามักจะมีการน าเอาความรู้ประเภทนี้
บรรจุไว้ในหลักสูตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาจิตใจ 

                 2) ความรู้ประเภทต ารา (Authoritative Knowledge)   เป็นความรู้ที่ได้จากการบอกเล่า 
บันทึก หรือการถ่ายทอดจากผู้คงแก่เรียน หรือผู้รู้ในเรื่องต่าง ๆ ถือตัวผู้ที่เป็นปราชญ์หรือผู้เชี่ยวชาญนั้น 
ๆ เป็นแหล่งของความรู้ ผลงานของผู้รู้ที่เขียนเป็นค ามาไว้จึงเป็นประเภทหนึ่งของความรู้ที่ใช้อ้างอิงกัน
โดยทั่วไป แหล่งความรู้ประเภทนี้อาจจะสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ
เชื่อถือและการพิสูจน์โดยวิธีการอ่ืน ๆ  
                 3) ความรู้ประเภทญาณทัศน์ (Intuitive Knowledge)  เป็นความรู้ที่เกิดจากการหยั่งรู้
โดยญาณ การหยั่งรู้อาจจะเกิดจากการครุ่นคิดไตร่ตรองเพ่ือหาค าตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพ่ือให้พ้นสงสัย
แต่คิดไม่ออกหรือหาค าตอบไม่ได้  แต่จู่ ๆ ก็เกิดความรู้ในเรื่องนั้นผุดขึ้นมาในความคิดและได้ค าตอบ
โดยไม่คาดฝัน  ในบางกรณีเมื่อมีแรงดลใจหรือจินตนาการบางอย่างก็เกิดการหยั่งรู้ขึ้น  ความรู้ที่ได้จาก
ญาณทัศน์นี้เป็นจุดก าเนิดของความรู้เชิงปรัชญา ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรืองานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปกรรมและวรรณกรรม 
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                 4) ความรู้ประเภทเหตุผล  (Rational Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้มาจากการใช้ หลัก
ของเหตุผล ซึ่งเป็นวิธีการทางตรรกวิทยา ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่เกิดจากการอ้างอิงความจริงหรือ
ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่ 
                 5) ความรู้ เชิงประจักษ์  (Empirical Knowledge)  เป็นความรู้ที่ ได้จากวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และผัสสะประกอบกัน การสังเกต การทดลอง การพิสูจน์ความจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
โดยมีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และแปลความหมายของข้อมูลด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ เป็น
แหล่งที่มาของความรู้ประเภทนี้ ซึ่งเป็นรากฐานของการวิจัยค้นคว้าในยุคปัจจุบัน 

            3. คุณวิทยา (Axiology)  ปรัชญาแขนงที่มุ่งวิเคราะห์คุณค่าหรือค่านิยมเกี่ยวกับความดีและ
ความงาม มีลักษณะเป็นปัชญาชีวิตที่มุ่งศึกษาแนวความคิดและความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งที่ดีงาม
และมีคุณค่าใน 2 แง่ คือ 

                 1) จริยศาสตร์ (Ethics)  เป็นเรื่องของความดี ความถูกต้องของแนวทาง ความประพฤติ 
ความหมายของชีวิต ชีวิตที่ดีมีลักษณะอย่างไร อะไรคือสิ่งที่น่าพึงปรารถนาที่สุดของชีวิต ความดีคือ
อะไร เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดความดีความชั่ว 

                 2) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  เป็นเรื่องของความงาม การาจะตัดสินว่าอะไรสวย อะไร
งาม ใช้เกณฑ์อะไร มีเกณฑ์ที่จะวัดได้จริงหรือไม่ สุนทรียศาสตร์มุ่งศึกษาคุณค่าเกี่ยวกับความงามของ
ศิลปะ ความไพเราะแห่งดนตรี ความงามแห่งธรรมชาติ 
  คุณวิทยามีความส าคัญยิ่งต่อการศึกษา  ทั้งนี้เพราะการศึกษามิได้มีหน้าที่แต่เพียงการ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนเท่านั้น  แต่ยังมีหน้าที่ส าคัญในการปลูกฝังทัศนคติ และค่านิยมที่ดีงามในตัว
ผู้เรียนด้วย  หลักการด้านจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ จึงมีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการจัด
การศึกษาทุกระดับเป็นอย่างมาก 

            4. ตรรกวิทยา (Logic)  มุ่งศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผล การคิดอย่างมีระบบระเบียบ การ
อ้างเหตุผลอย่างไรจึงจะสมเหตุสมผล  มีหลักอะไรที่จะตัดสินความมีเหตุผล การอ้างเหตุผลมีได้กี่วิธี 
เหล่านี้เป็นเรื่องที่ตรรกวิทยามุ่งศึกษาวิเคราาะห์วิธีการหาเหตุผลทางตรรกวิทยา มีอยู่ 2 แบบ คือ 

                 1) แบบอุปนัย (Inductive)  การอ้างเหตุผลแบบอุปนัยนั้นเป็นการอาศัยความจริงหรือ
ประสบการณ์ย่อยหลายๆ ประสบการณ์มาสรุปเป็นความจริงหลัก เช่น 

   คนเป็นสิ่งที่มีชีวิต  ต้องตาย 

   สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต  ต้องตาย 

   พืชเป็นสิ่งที่มีชีวิต  ต้องตาย 

   เพราะฉะนั้น  สิ่งมีชีวิตต้องตาย 

        ทางการศึกษาได้ใช้วิธีอุปนัยทั้งในด้านการสอนและการวิจัยค้นคว้า  เช่น การสอน
ภูมิศาสตร์โดยเริ่มจากภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ และภูมิภาคของโลก
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เพ่ือให้นักเรียนทราบหลักการตั้งแต่เรื่องย่อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับโลก ก็เป็นการสอนแบบอุปนัย การ
วิจัย เช่นเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน โดยการน าการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ผู้บริหารเป็นรายโรงเรียน แล้วน ามาสรุปเป็นภาพรวมของพฤติกรรมทั้งหมด ก็เป็นวิธีวิจัยแบบอุปนัย 

                 2) แบบนิรนัย (Deductive)  การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยนั้นเป็นการอ้างว่าสิ่งหนึ่งเป็นจริง
เพราะสอดคล้องกับสิ่งอ่ืนที่เราทราบว่าเป็นจริงและถือเป็นหลักอยู่แล้ว เช่น 

   สิ่งมีชีวิตต้องตาย 

   คนเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

   เพราะฉะนั้นคนต้องตาย 

        การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยนี้ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยทางการศึกษาอยู่มาก  
เป็นการสอนจากหลักใหญ่ไปสู่เรื่องย่อย 

 

            สรุปเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ 
 

สาระส าคัญ 

ปรัชญาสาขา ภววิทยา ญาณวิทยา คุณวิทยา 

มโนคตินิยม เป็นโลกแห่งจิต เป็น
นามธรรม   มีแบบที่
เป็นสากล เป็นจริงใน
ตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลง 

ความรู้เป็นมโนคติ              
ไม่เปลี่ยนแปลง อาศัยจิต  
ในการหยั่งรู้ 

จริยธรรมคือการเลียนแบบ
สิ่งที่เป็นอุดมคติ  คุณค่าทาง
สุนทรียภาพคือความงามใน
อุดมคติ 

ประจักษ์นิยม เป็นโลกแห่งวัตถุ หรือ
สสารที่มีอยู่ตามสภาวะ
ทางธรรมชาติที่
สามารถจะรับรู้ได้ด้วย
ผัสสะ 

ความรู้เป็นข้อเท็จจริงที่มี
อยู่ตามสภาวะทาง
ธรรมชาติ เป็น
ข้อเท็จจริงที่สังเกตได้   
ใช้การสังเกตและการ
ทดลองโดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์เป็นวิธีการ
เข้าถึงความรู้ 

จริยธรรมคือการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ   
คุณค่าทางสุนทรียะคือ    
การสะท้อนให้เห็นถึง
ธรรมชาติที่เป็นจริง 
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สาระส าคัญ 

ปรัชญาสาขา ภววิทยา ญาณวิทยา คุณวิทยา 

ประสบการนิยม ความเป็นจริงขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของ
มนุษย์และเป็นสิ่ง
เปลี่ยนแปลง  ไปตาม
ประสบการณ์  ไม่
ตายตัว 

ความรู้เป็นผลจาก           
ประสบการณ์ของมนุษย์ 
เปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ 
ความรู้ที่แท้จริงต้องใช้
ประโยชน์ได้ รู้โดยวิธีการ
แก้ปัญหาและการ
เสริมสร้างประสบการณ์
ต่อเนื่อง 

จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่
สังคมโดยส่วนรวมยอมรับ
คุณค่าทางสุนทรียะขึ้นอยู่
กับรสนิยมของคนส่วนใหญ่ 

อัตภวะนิยม ความเป็นจริงคือ
สภาวะการณ์ที่มีอยู่
เป็นอยู่    ความเป็น
จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์
เลือกและก าหนด 

ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ก าหนด
ไว้ล่วงหน้าเป็นผลแห่ง
การเลือกของบุคคลแต่
ละคน 

จริยธรรมเป็นเสรีภาพของ
แต่ละคนที่จะเลือกปฏิบัติ 
สุนทรียภาพอยู่ที่ความพอใจ
และการเลือกของแต่ละคน
โดยไม่ยึดถือจารีตประเพณี 

 

            สรุปแนวคิดทางการศึกษา 

 

แนวคิดทางการศึกษา 

โรงเรียน หลักสูตร การเรียนการสอน การสร้างอุปนสิัยและรสนิยม 

สิ่งแวดล้อมท่ี
เสริมสร้าง
ความคิดและ
อุดมคติ ให้ยึด
มั่นในขนม
ประเพณี 

เนื้อหาวิชาที่เป็น
สัญลักษณ์เพ่ือ
เสริมสร้างความคิด 
เช่น ภาษา วรรณคดี 
ประวัติศาสตร์ 

การบรรยาย ท่องจ า และ
การค้นคว้าจากต ารามีครู
เป็นแม่พิมพ์ทั้งด้าน
ความรู้และความ
ประพฤติ   ชั้นเรียนและ
ห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง
การเรียนการสอน 

ปลูกฝังจริยธรรม โดยการ
เลียนแบบอย่างที่ดีจากบรรพ
บุรุษ วีรบุรุษ ปฏิบัติตาม
ขนบประเพณีและค าสอนของ
ผู้ใหญ่  ด้านสุนทรียภาพเน้น
การศึกษาผลงาน   ศิลปกรรม
ส าคัญ ฝึกให้ จ า ลอก และ          
เลียนแบบสิ่งที่ดี 
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แนวคิดทางการศึกษา 

โรงเรียน หลักสูตร การเรียนการสอน การสร้างอุปนิสัยและรสนิยม 

สิ่งแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ความ
จริงตาม
ธรรมชาติโดย
อาศัยกฎ
ธรรมชาติ เป็น
หลัก 

เนื้อหาวิชาทาง
กายภาพและ
วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติเน้นวิชา
วิทยาศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ และ
คณิตศาสตร์ 

เรียนจากของจริง ใช้
วิธีการสาธิต สังเกต ทัศน
ศึกษาเพ่ือให้เข้าถึงสภาพ
ความรู้จริงตามธรรมชาติ  
ครูเป็นสื่อกลางในการ
สอน ความสามารถใน
การสาธิต การอธิบาย
และการใช้อุปกรณ์การ
สอนเป็นเรื่องส าคัญ 

ปลูกฝังให้ปฏิบัติตามกฎ
ธรรมชาติให้มีความซาบซึ้งใน
ความงามตามธรรมชาติและ
สร้างสรรศิลปกรรมที่สะท้อน
ภาพธรรมชาติ 

โรงเรียนเป็น
สังคมย่อยที่
จ าลองแบบ
สังคมใหญ่ 
สร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมให้เกิด
ประสบการณ์
ต่อเนื่อง 

เน้นวิชาที่จะ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ของ
สังคมโดยเฉพาะวิชา
สังคมศึกษา 

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ใช้วิธีการ แก้ปัญหาและ
การทดลองค้นคว้าให้ท า
กิจกรรมเป็นหลัก ครูเป็น
ผู้ช่วย  ให้ผู้เรียนด าเนิน
กิจกรรม 

ฝึกให้รู้จักตัดสินใจและยึดถือ
ความเห็นของคนส่วนใหญ่ โดย
ค านึงถึงผลในทางปฏิบัติ  ที่จะมี
ต่อส่วนรวม ให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศิลปะเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์ที่   เหมาะสม 

จัดสิ่งแวดล้อม
หลาย ๆ แบบ
เพ่ือให้ผู้เรียน
เลือกตาม
เสรีภาพของ
แต่ละบุคคล 

จัดให้มีวิชาเลือกเพ่ือ
ส่งเสริม เสรีภาพใน
การเลือกอย่าง
กว้างขวาง เน้นวิชา
ศิลปะและปรัชญา 

ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเลือก
อย่างมีความรับผิดชอบ 
กระตุ้นให้แต่ละคนใช้
เสรีภาพในการเลือกอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  ครูเป็น
ผู้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัวและช่วยให้ผู้เรียน
เห็นแนวทางใน การเลือก 

ฝึกให้มีความส านึกใเสรีภาพใน
การเลือกแนวทางจริยธรรม
อย่างมีความรับผิดชอบ ฝึกฝน
ให้สร้างงานทางศิลปะตาม
แนวคิดของตนเองอย่างเสรี 
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คุณค่าของการศึกษาปรัชญา 
 

            ในการวิเคราะห์ความหมายของภาษาอัตวิสัย (subjectivity) กับ วัตถุวิสัย (objectivity) ซึ่ง
เกณฑ์การตัดสินคุณค่าหรือการกระท าการมีจิตใจชอบการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ (Critical mind)          
มีการตรวจสอบความเชื่อพ้ืนฐาน มีการคิดและความเชื่อที่ เป็นระบบ มีการแสวงหาคุณค่าและ
จุดมุ่งหมายของชีวิตมีอิสระทางความคิด 

            ข้อสังเกตในการศึกษาปรัชญา 

            1. เนื้อหาของปรัชญาว่าด้วยสิ่งพ้ืนฐานที่สุดที่ไม่อาจหาข้อยุติได้ 
            2. การพิจารณาข้อเขียนทางปรัชญา ประกอบด้วย 

                2.1 สว่นของเนื้อหา หรือข้อเสนอต่อเรื่องนั้น ๆ 

                2.2 เหตุผลสนับสนุน (ส าคัญมาก เพราะเป็นการอธิบายว่าเหตุใดนักปรัชญาคนนั้นจึงเสนอ
แนวคิดออกมาเช่นนั้น) 
            3. ความไม่สมบูรณ์ของแนวคิดทางปรัชญา 

      - ไม่มีแนวคิดทางปรัชญาใด ๆ ที่สมบูรณ์ไร้ที่ติ 
      - บางคนเสนอว่าเป็นเพราะธรรมชาติของปรัชญาเอง 
      - แต่บางคนก็เสนอว่าเป็นเพราะยังมีความไม่รอบคอบของการเสนอแนวคิดดังกล่าวเท่านั้น 

            4. ชื่อและศัพท์ในทางปรัชญา 
      - ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการตีความรูปศัพท์ เช่น จิตนิยม วัตถุนิยม สสารนิยม สุขนิยม เหตุผล
ในมนัส ฯลฯ 

      - ไม่ควรยึดถือว่าศัพท์ทางปรัชญามีความหมายตายตัวเสมอไป 

            ที่ส าคัญ ปรัชญาเป็นกิจกรรมที่เป็นการคิดเพ่ือยกระดับจิตใจ เพ่ือขึ้นสู่มิติของความรู้แท้ 
ดังนั้น ปรัชญาจึงแตกต่างจากวิชาการอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยทฤษฎีและสูตรต่าง ๆ แม้ว่านักปรัชญาจะเขียน
หรือแสดงทัศนะของตนออกมาในรูปหนังสือ ต ารา หรือทฤษฎี แต่ก็ถือเป็นเพียงผลผลิตของความคิด 
หรือผลผลิตของปรัชญา มิใช่ตัวปรัชญาสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาแท้ ๆ ก็คือ กิจกรรมการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม  
 

            สารัตถนิยม (Essentialism) มาจากภาษาละตินว่า Essentia หมายถึง สาระ หรือ เนื้อหาที่
เป็นหลัก เป็นแก่น เป็นสิ่งส าคัญปรัชญาสารัตถนิยม ในทางการศึกษา คือ ปรัชญาที่ยึดเนื้อหา (Subject 
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Matter) เป็นหลักส าคัญของการศึกษา และเนื้อหาที่ส าคัญนั้นก็ต้องเน้นเนื้อหาที่ได้มาจากมรดกทาง
วัฒนธรรม ที่ควรได้รับการถ่ายทอดต่อไป  

            สารัตถนิยม เป็นการหล่อหลอมความคิด ของจิตนิยม (Idealism) และ สัจนิยม (Realism) มี
ชื่อเรียกอ่ืน ๆ เช่น สาระนิยม สารวาส ลัทธิจิตนิยม หรือ คตินิยม ( Idealism)เชื่อว่า ความเป็นจริง 
(Reality) เป็นความนึกคิด (Mind) และเป็นจิตรภาพ (Idea) หรือ แบบ (From) ที่มีอยู่ในจินตนาการ
ของเรา โลกแห่งความเป็นจริงอันสูงสุด (Ultimate reality) จึงเป็นโลกแห่งจินตนาการ (A world of 

mind) จากพ้ืนฐานความจริงนี้ จึงเชื่อต่อไปว่า การล่วงรู้ความจริงได้ต้องอาศัยจิต (Mind) อาศัยปัญญา
(Intellect) เพ่ือเข้าถึงความเป็นจริงที่มีอยู่ในจิตรภาพ(Idea) คือ เราใช้ปัญญาและความคิดในการรับรู้
ความจริงเมื่อปัญญาล่วงรู้สิ่งที่เป็นจริงแล้วก็หมายถึงเรามี“ความรู้” Plato เป็นบิดาแห่งปรัชญาสาขาจิต
นิยม ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดและตรงกับปรัชญาจิตนิยมใหม่ ในทัศนะของ คานท์ ซึ่งเห็นว่า การรู้นั้นจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีองคป์ระกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ  

            1. การรับรู้ (Percepts) คือ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุต่าง ๆ มาโดยผัสสะ  

            2. การเข้าใจ หรือสัญชาน (Concept) คือ ความนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตของเรา ความเข้าใจนั้น
ต้องอาศัยการรับรู้ในการป้อนข้อมูลต่าง ๆจากผัสสะ  

 

            ลัทธิสัจนิยม หรือวัตถุนิยม (Realism) 
            เชื่อว่าโลกแห่งความเป็นจริงคือโลกแห่งวัตถุ คือ สิ่งทั้งหลายที่เห็นตามธรรมชาตินั้นเป็นจริงใน
ตัวของมันเองไม่ข้ึนอยู่กับจิต และโลกแห่งวัตถุนี้จะเป็นโลกที่เปิดเผยความจริงและความรู้ให้แก่เรา ด้วย
เหตุนี้การค้นหาความรู้ของวัตถุนิยมจึงอาศัยการเฝ้าสังเกตอย่างมีระเบียบAristotle ศิษย์เอกของ Plato 

เป็นบิดาของ ลัทธิสัจนิยม  

            ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เกิดขึ้นจากปัญญาชนรวมตัวกันอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ 
“คณะกรรมการสารัตถนิยมเพ่ือความก้าวหน้าของการศึกษาอเมริกัน” ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี
ค.ศ.1930 สารัตถนิยม มีพ้ืนฐานความคิดเป็นแบบอนุรักษ์นิยม (Conservativism) ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ 
J.R. White กล่าวคือ เป็นความพยายามศึกษา ท าความเข้าใจและรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่ง
ในธรรมชาติมากกว่าที่จะคิดเปลี่ยนแปลง สารัตถนิยม คัดค้านความเชื่อของปรัชญาการศึกษา
ประสบการณ์นิยม ซึ่งเสนอแนะให้ก าจัดการเรียนการสอนแบบเก่า ที่เน้นการท่องจ าและอ านาจของครู 
ซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตย และเรียกร้องให้นักการศึกษา และประชาชนมาสนใจวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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            นักการศึกษาคนส าคัญ  

            1. William C. Bagley (1874 – 1946)  
            2. Frederick S. Breed (1876 – 1952)  
            3. Herman H. Horne (1874 – 1946)  
            4. Isaac L. Kandel  

            5. Tomas Briggs  

            William C. Bagley และคณะกรรมการสารัตถนิยม เพ่ือความก้าวหน้าของการศึกษาอเมริกัน 
ได้ร่วมกันเผยแพร่แนวคิดอย่างเข้มแข็งในเรื่อง หน้าที่ของการศึกษา คือ ปกป้องประชาธิปไตย ผดุงไว้ซึ่ง
เสรีภาพทางศาสนาทางการพูด การเขียน และการสมาคม โดยต้องผลิตพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีความรู้พ้ืนฐานที่ดีสารัตถนิยมได้รับความสนใจมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

 

            หลักการส าคัญตามแนวคิดของปรัชญาสารัตถนิยม 

            การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้จากการท างานหนักและน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความมีระเบียบวินัย 
เคร่งครัดเป็นสิ่งส าคัญ ปลูกฝั่งให้เด็กเกิดความมานะ พยายาม ต้องอุทิศตนเพ่ือจุดหมายปลายทางใน
อนาคต 

            การริเริ่มทางการศึกษา ควรเริ่มต้นที่ครู ครูเป็นผู้น าในการเรียน และสร้างพัฒนาการให้กับ
เด็ก ท าหน้าที่เชื่อมโยงโลกของผู้ใหญ่กับโลกของเด็กเข้าด้วยกัน 

            หัวใจส าคัญของการศึกษา คือ การเรียนรู้เนื้อหาวิชามาเชื่อมโยงกัน การศึกษาช่วยให้เอกัต
บุคคลตระหนักในศักยภาพของตน ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นมรดกตกทอดเป็นสิ่งที่ดีงามและ
ถูกต้อง เน้นความส าคัญของ “ประสบการณ์ของเชื้อชาติ” 

            โรงเรียนควรรักษาวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ระเบียบวินัยและการอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การสอนเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ควรสอนให้เข้าใจในสาระส าคัญ แม้ว่าจะต้องมีการปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 

 

            แนวคิดทางการศึกษาของสารัตถนิยม 

            จุดมุ่งหมายทางการศึกษา มีดังนี ้
            - ให้การศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหา สาระ (Essential subject – matter) อันได้จากมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยการรักษาและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 
            - ให้การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของสังคมในอดีต 

            - ธ ารงรักษาสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ ในอดีตเอาไว้ 
            - มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีปัญญา และรักษาอุดมคติอันดีงามของสังคมไว้ 
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            หลักสูตร  
            เป็ นหลักสูตรที่ เน้ น เนื้ อหา (Subject – matter Oriented) เป็ นหลักส าคัญ  โดยยึด
ประสบการณ์ของเชื้อชาติ หรือมรดกทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
ตามขั้นตอนความยากง่าย จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน วิชาพ้ืนฐาน เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตรรกวิทยา ศิลปะ ดนตรี ภาษาและวรรณคดี โดยมีการผสมผสานกันเพ่ือ
ช่วยเพิ่มทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดและจินตนาการให้ตัวผู้เรียน  

 

            หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  

            กระบวนการเรียนการสอน 

            การเรียนการสอนจะเน้นการบรรยายเป็นหลัก โดยมีศิลปะของการถ่ายทอดความรู้เป็นส าคัญ 

            มีหลักการอบรมจิตใจ และถ่ายทอดค่านิยมเพ่ือสร้างนิสัยที่ดีงามให้เกิดแก่ผู้เรียน 

            กระบวนการเรียนการสอนจะมี “คร”ู เป็นผู้มีบทบาทส าคัญเป็นศูนย์กลาง 
            การเรียนการสอนค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ และจุดหมายของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ 
 

            ผู้สอน 

            ผู้สอนหรือครู ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีความประพฤติดี มีศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
ศูนย์กลางของห้องเรียน 

            ผู้สอนควรต้องเป็นผู้มีทักษะ เทคนิควิธี ที่จะโน้มน้าวให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
            ผู้สอนต้องเสริมสร้างความสนใจและเป้าหมายในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

            ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในอันที่จะก าหนด หรือตัดสินใจในกิจกรรมทางการเรียนรู้ 
 

            ผู้เรียน 

            ผู้เรียนเป็นผู้รับ ผู้ฟัง และท าความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ที่ครูก าหนด 

            ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้สืบทอดค่านิยม และมรดกทางวัฒนธรรมไว้และถ่ายทอดให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

            ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความพยายาม อดทน และเป็นผู้มีระเบียบวินัย 

 

            โรงเรียน 

            มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสงวน รักษา และประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม 



57 

            ท าหน้าที่ฝึกฝน อบรมทางปัญญาให้แก่เยาวชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจเรื่องราวหรือ
มรดกทางสังคม 

            เป็นสถาบันเพ่ือความมั่นคง ความเป็นระเบียบของสังคมแต่ไม่เป็นผู้น าของสังคม 

            ช่วยสงวนรักษาความดีงาม คุณค่า และวัฒนธรรมของสังคมให้ประณีต สมบูรณ์ขึ้นและ
ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่รับช่วงต่อไป 

            ให้ผู้เรียนรู้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม 

 

            ผู้บริหาร 
            มีลักษณะแบบรวมอ านาจ คือ ผู้บริหารตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว 

            มีลักษณะยึดกฎระเบียบ ยึดกฎหมายเป็นส าคัญ 

            มีลักษณะยึดแบบอย่าง ยึดมาตรฐาน ยึดระเบียบวินัย 

            มีการบริหารจัดการเรื่องการเรียนรู้ไปในทางเดียวกัน คือระบบบริหารเป็นแบบสั่งงาน 
(Bureaucratic Model) 

 

            การวัดผลประเมินผล 

            เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงอยู่ภายนอกตัวผู้เรียน สามารถรับรู้ด้วยจิต 

            การได้มาซึ่งความรู้นั้นเป็นการรับมาโดยกระบวนการถ่ายทอด จดจ า 

            ใชว้ิธีการทดสอบความจ าในเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนมา 

            ประเมินผู้เรียนทางด้านทฤษฎี(วิชาการ)เป็นส าคัญ 

 

            สรุปแนวคิดปรัชญาสารัตถนิยม 

            มุ่งเพ่ืออนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยให้แก่คนรุ่นหลัง 
            หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาสาระ การฝึกฝนทักษะ ค่านิยม ความเชื่อ และความรู้พ้ืนฐาน
ของสังคม 

            ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดตัดสิน คัดเลือกสิ่งที่เห็นว่าผู้เรียนควรจะเรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้รับ ผู้ฟัง 
ฝึกฝนตนเองให้เกิดความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในสิ่งที่เรียน 

            การเรียนการสอนใช้วิธีการเรียนรู้จากครูและต ารา 
            เน้นการบรรยาย ซักถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเนื้อหามากกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน 
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ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม  
 

            ความเป็นมาของปรัชญาการศึกษาสัจนิยมวิทยา 

            ปรัชญาสาขานี้มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ได้แก่ นิรันตรนิยม หรือนิรันดรนิยม (Perenialism) หรือ
ปรัชญาสาขาสัจวิทยานิยม หรือสัจนิยมวิทยา       
            นิรันตร (Perenial)  หมายถึง  ภาวะไม่เปลี่ยนแปลง  คงอยู่ชั่วนิรันดร  ปรัชญานี้เริ่มต้นจาก
สมัยกรีกโบราณ  ลัทธิปรัชญาที่เป็นพ้ืนฐานรองรับของปรัชญานี้  ได้แก่  ค าสอนของนักปรัชญาเมธีชาว
กรีกโบราณคือค าสอนของโสเครติส  เพลโต และอริสโตเติล (ทองปลิว  ชมชื่น,  2525: 131)  และ
ต่อมาบาทหลวงโธมัสอคนิวัส (St. Thomas  Aquinas)  ได้น าเอาความเชื่อทางคริสต์ศาสนามาใช้
ร่วมกับแนวคิดของอริสโตเติลแต่อควินัส ไม่เห็นด้วยกับการจัดการศึกษาแบบโรมันและกรีกโบราณ          

ทุกด้านเขามีความเห็นว่า “ไม่มีใครสามารถสอนคนอ่ืนได้ พระเจ้าเท่านั้น คือ ครู” (พิมพ์พรรณ               
เทพสุเมธานนท์และคณะ, 2553:  43)   ดังนั้นปรัชญาการศึกษาของนิรันตรนิยมจึงเป็นปรัชญาที่
ย้อนกลับไปยุคกรีกโบราณและงานของ Plato, Aristotle และ St. Thomas Aquinas ในยุคกลางและ
การผสมผสานของอิทธิพลกรีกและคริสเตียนที่มีอิทธิพลในการศึกษาเป็นเวลาหลายศตวรรษ 

            ปรัชญานิรันตรนิยมนี้มีความเชื่อว่า  โลกนี้มีบางสิ่ งบางอย่างที่มีคุณค่าถาวรคงที่ ไม่
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งเราควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป (ทิศนา  แขมมณี, 2550: 26)  และ 
ปรัชญานี้ เชื่อว่า คนมีธรรมชาติเหมือนกันทุกคน  ดังนั้นการศึกษาควรเป็นแบบเดียวกันส าหรับ          
ทุกคน  และเนื่องจากมนุษย์มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ  คือสามารถเป็นผู้ใช้เหตุผล  ดังนั้น
การศึกษาจึงควรเน้นการพัฒนาความมีเหตุผลและการใช้เหตุผลมนุษย์จ าเป็นต้องใช้เหตุผลในการ
ด ารงชีวิตและควบคุมก ากับตนเอง มิใช่นึกจะท าอะไรก็ท าได้ตามใจชอบ  การศึกษาเป็นการเตรียมตัว
เพ่ือชีวิต เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับความจริงแท้แน่นอน ถาวรไม่เปลี่ยนแปลง มิใช่เป็นการ
ปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งวัตถุ ซึ่งไม่ใช่ความจริงแท้ ดังนั้นเด็ก ๆ ควรได้รับการสอนวิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่
สามารถช่วยให้เขาได้รู้จักและเรียนรู้ความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ 
และจิตใจ และวิชาหรือเนื้อหาสาระที่เป็นความจริงแท้ แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง ที่เด็กควรจะได้ศึกษา
เล่าเรียนคือ “Great Books” ซึ่งประกอบด้วย ศาสนา วรรณคดี ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา  และดนตรี (Kneller,  1964: 107-111,  อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 2550: 26) 
            แนวความคิดหลักทางการศึกษาของสัจวิทยานิยม ได้แก่ ความเชื่อที่ว่า หลักการของความรู้ 
จะต้องมีลักษณะจีรังยั่งยืนอย่างแท้จริง คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเราควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้ใช้ได้ ใน
ปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งมาจากทัศนะของ เซนต์โทมัสอะไควนัส (St.Thomas Aquinas) ผู้ซึ่งย้ าว่า       
พลังแห่งเหตุผลของมนุษย์ผนวกกับแรงศรัทธา คือ เครื่องมือทางความรู้ 
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            ปรัชญานิรันตรนิยมเชื่อว่าจุดประสงค์ของการศึกษาคือการวัฒนธรรมของจิตแม้ว่าการเรียน
เรื่องความจริงแท้แน่นอนจะพบในการเรียนตามแบบฉบับความคิดที่ยิ่งใหญ่ , ความจริงที่ไม่สิ้นสุดและ
การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นรากฐานของหลักสูตรนิรันตรนิยมปรัชญานิรันตรนิยมควบคุมการศึกษาของอม
ริกันจากยุคอาณานิคมจนถึงศตวรรษที่ 19 

            สัจวิทยานิยม หรือ นิรันตรนิยม เป็นปรัชญาการศึกษาที่ยึดแนวความเชื่อตามหลักปรัชญา
สากลสาขาเทวนิยม โดยมีความเชื่อว่า นักเรียน คือ ดวงวิญญาณที่มีเหตุผล ครูคือดวงวิญญาณที่มี
ลักษณะของการเป็นผู้น า และนักวิชาการ  ส าหรับหลักสูตรนั้นก็เป็นเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับดวงวิญญาณ
และสติปัญญา เช่น หลักการของศาสนา กฎเกณฑ์ หลักการต่าง ๆ ของภาษา คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

            ปรัชญานิรันตรนิยมมีแนวคิดแย้งกับปรัชญาสารัตถนิยม  โดยกล่าวปรัชญาสารัตถนิยมเป็น    
การปฏิบัติและการรวมแนวคิดมากเกินไป ให้นักเรียนฝึกมากกว่าการสอนพวกเขา  ในทางตรงข้าม
ปรัชญาพิพัฒนาการ ก็กังวลเกี่ยวกับอ านาจของผู้ใหญ่มากเกินไป   ปรัชญานิรันตรนิยมจะเห็นวิธีการ
แก้ปัญหามากกว่าตัวปัญหา ส่วนปรัชญาพิพัฒนาการมีแนวโน้มที่จะให้เด็ก ๆ  มีลักษณะนิสัย เช่นความ
ดีและความฉลาดและโจมตีนักนิรันตรนิยมว่าเป็นอันตราย 

            การโต้แย้งเกี่ยวกับการต่อต้านปรัชญานิรันตรนิยม คือ  กว่าวว่า เป็นพวกหัวกะทิ ต่ ากว่า
ประชาธิปไตยและเหมาะที่จะเลือกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การโต้แย้งของฝ่ายตรงกันข้ามกับปรัชญา       
นิรันตรนิยม คือ การพูดของ Robert Maynard Hutchins ที่ว่า “การจัดการศึกษาที่ดีที่สุดคือจัด
การศึกษาที่ดีที่สุดให้เหมือนกันหมดทุกคน” ความจริงแล้วนักนิรันตรนิยมเกือบทั้งหมดสนับสนุนระบบ
การศึกษาแนวทางหนึ่งกับการเรียนหลักสูตรเดียวกันของนักเรียนทุกคน นักเรียนควรได้รับการศึกษาที่
ต่อเนื่อง  เป็นนักเรียนที่เรียนตลอดชีวิต นักนิรันตรนิยมเห็นว่าปรัชญาโรงเรียนนี้เป็นความหวังที่ดีที่สุด
ของสังคมในการรักษาและปรับปรุงสถาบันประชาธิปไตย  แต่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับปรัชญานิรันตรนิยม เช่น 

Theodore Brameldเรียกปรัชญานิรันตรนิยมว่าเป็นการคุกคามประชาธิปไตย  เขาเขียนว่า “ปรัชญา 
นิรันตรนิยมไม่ เพียงแต่ ไม่น่ าเชื่อถือ ยั งเป็ นอันตรายด้วยการคุกคามการโต้แย้งของพวกที่มี
ประชาธิปไตย”  คือ เป็นการบังคับหน้าที่ที่ผู้คนรุ่นใหม่เผชิญหน้าอยู่ Brameld ยังโต้แย้งอีกว่าถ้าผล
ของแนวคิดทางการศึกษาแบบนิรันตรนิยมใช้อย่างกว้างขวาง  อาจเป็นการเพ่ิมขึ้นของอภิชนาธิปไตย
หรือการฉ้อโกงและการกระทารุณของผู้มีอ านาจ  นักสารัตถนิยมและนักพิพัฒนาการมีแนวโน้มที่จะ
แสดงให้เห็นว่าปรัชญานิรันตรนิยมเหมือนมรดก  ตกทอดของการศึกษาในอดีตยากที่จะมีค่าในการ
พิจารณาอย่างจริงจัง  
 

 จุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแนวปรัชญานิรันตรนิยม 

 จุดหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม คือ  ภารกิจหลักของการศึกษาอยู่ที่
จะต้องปรุงแต่งคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์โดยการช่วยให้แต่ละบุคคลตระหนักถึงธรรมชาติอันแท้จริงที่
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แฝงอยู่ภายในตน  และท าให้เป็นคนจริงขึ้นเท่ากับว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาพลังธรรมมนุษย์
นั่นเอง 
 จุดหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษานี้ สรุปได้ดังนี้ 
 1. มุ ่งให้ผูเรียนรู้จักและท าความเข้าใจกับตนเองให้มากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของเหตุผลและ
สติปัญญา 
 2. มุ่งพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดีขึ้น 

 3. ธ ารงรักษาสิ่งต่าง ๆ ในอดีตเอาไว้ 
 4. มุ่งให้ผู้เรียนมีความม่ันคงทางจิตใจ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 หลักสูตร 
 การจัดหลักสูตรตามแนวปรัชญานิรันตรนิยม  ผู้ก าหนดหลักสูตรจะเป็นผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ  
เน้นการศึกษาพ้ืนฐานด้านศิลปะศาสตร์ แบ่งเป็น 2  กลุ่ม ได้แก่  ศิลปะศาสตร์ทางภาษา ประกอบด้วย 

ไวยากรณ์  วาทศิลป์และตรรกศาสตร์  อีกกลุ่ม ได้แก่  ศิลปะทางค านวณ  ประกอบด้วย  เลขคณิต  
เรขาคณิต  ดาราศาสตร์ และดนตรี  ศิลปะศาสตร์ดังกล่ าวมุ่งการพัฒนาสติปัญญา (พิมพ์พรรณ          
เทพสุเมธานนท์ และคณะ, 2553:  122) 
 

   หลักสูตรนิรันตรนิยม   
  หลักสูตรนิรันตรนิยมประกอบด้วยการเรียนหลัก ๆ ในด้านไวยากรณ์ตรรกวิทยาการเขียน

สุนทรียศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศและหนังสือที่มีชื่อเสียงจุดประสงค์ของ
หลักสูตรคือการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านความจริงที่ไม่ตายเช่นความดีความสุขความกล้าหน้าที่ความ
ซื่อสัตย์เสรีภาพความรับผิดชอบความเป็นพลเมืองและอ่ืนๆเหล่านี้ ท าการสอนโดยการอ่านการอภิปราย
โดยเฉพาะบทสนทนา Socratic การเขียนและการเรียนพ้ืนฐานของการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลหลักสูตร           

นิรันตรนิยมที่แท้จริงเป็นการเชื่อมต่อของการสอนและการสนทนาอย่างต่อเนื่องระหว่างครูและนักเรียน 

 

   นักนิรันตรนิยม 

   นักนิรันตรนิยมเชื่อว่าการศึกษาสมัยใหม่ถูกใช้ผิดโดยการสูญเสียหลักการแรกนั่นคือความคิด
นิรันดร  หลักสูตรนิรันตรนิยมไม่ใช่หลักสูตรของการเลือกทางอ้อมกิจกกรมเพ่ือประโยชน์ของตัวเองหรือ
แม้แต่หนึ่งในทักษะพ้ืนฐานมันเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับความคิดของจิตใจที่
ดีที่สุด  การจัดท าหลักสูตรการศึกษาตามแนวปรัชญานี้  Mortimer Adler เป็นนักปรัชญาและนัก
การศึกษาที่ยึดความเห็นนิรันตรนิยมของโรงเรียนว่า  เป็นความยุติธรรมที่สุดเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด
ของการสอนเด็กรุ่นใหม่ในสังคมของเรา ค าพูดที่อ้างถึงบ่อย ๆ  ของ  Adler คือ“การจัดการศึกษาที่ดี
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ที่สุดคือจัดการศึกษาที่ดีที่สุดให้เหมือนกันหมดทุกคน” Adler  ได้จัดท าหลักสูตรชื่อ Paideia ตาม
แนวคิดของปรัชญานิรันตรนิยม  Mortimer Adler  กล่าวว่า “ไม่มีเด็กคนใดที่สอนไม่ได้มีเพียงโรงเรียน
และครูและพ่อแม่เท่านั้นที่ล้มเหลวในการสอนพวกเขา” หมายความว่าหลักสูตรวิชาการที่เข้มงวด
ส าหรับเด็กทุกคนประกอบด้วยการท้าทายของเนื้อหาวิชา ส าหรับ Adler แล้วแหล่งของหลักสูตร พบใน
แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่มีรูปร่างดีที่สุดที่ประชาชนต้องเสนอความคิดเหล่านั้น ได้แก่  ประชาธิปไตยความสุข
ความดีความชั่วความซื่อสัตย์ความฉลาดเวลาและสถานที่และพลเมืองเป็นแกนข องหลักสูตร                   
ในปัจจุบันการจัดหลักสูตรแบบPaideia ตามแนวคิดของปรัชญานิรันตรนิยม พบในการศึกษาระดับสูงที่
วิทยาลัยเซนต์จอห์น ส าหรับโรงเรียนของรัฐอเมริกัน การจัดหลักสูตร ตามปรัชญาการศึกษาแบบ            

นิรันตรนิยม  จะพบในโรงเรียนเอกชนคริสเตียนเพียงสองสามแห่ง  

 

   โรงเรียน 

   โรงเรียนตามแนวคิดของปรัชญานิรันตรนิยมมีลักษณะเป็นสื่อกลางที่จะน าผู้เรียนไปสู่สัจธรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม  การสร้างบรรยากาศและการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจะต้อง
พยายามสร้างความในวัฒนธรรมที่มีอยู่  และโรงเรียนจะต้องเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัยและความ
ประพฤติ  เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญที่ดีในอนาคต 

 

   ผู้สอน 

   ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม ให้ความส าคัญกับครูผู้สอนเป็นอย่างมาก  เพราะเชื่อว่า
ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนการสอน  ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการตัดสินใจ  
การเลือก การก าหนดวิธีสอน การวัดผลและประเมินผล แต่ไม่ได้หมายถึงครูเป็นผู้บอกความรู้โดยตรง  
แต่จะเป็นผู้เสนอข้อคิดต่าง ๆ ให้นักเรียนได้พัฒนาสติปัญญา  ครูจึงเป็นผู้น าทางสติปัญญา  และ
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทดูแลรักษาระเบียบวินัย ควบคุมความประพฤติและวินัยของนักเรียน (กิติมา 
ปรีดีดิลก,2523: 87) 
 

   ผู้เรียน 

   ผู้เรียนตามแนวคิดของปรัชญานิรันตรนิยม  จะต้องเป็นคนดี  มีจิตใจดี  คิดท าในสิ่งที่ดีมี
เหตุผล การให้  การศึกษาเป็นการปรับปรุงความมีเหตุผลของผู้เรียนให้มากขึ้น  มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ถือว่า ความรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันหมด  อะไรที่ได้รับการสอนแล้วท าไม่ได้ ไม่เข้าใจ  
ต้องท าบ่อย ๆ ท าซ้ า ๆ   ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้เท่ากันหมด  ใช้หลักสูตรเดียวกันทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อน  
ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุถึงมาตรฐานอันเดียวกัน 
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   การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนของปรัชญานิรันตรนิยม เน้นที่จะสร้างคนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์โดยวิธีการฝึกฝนศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  กระบวนการเรียนการสอนจึงเน้นหนักที่จะ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียน (Kneller, 1964: 112,  อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2550: 26)  
กล่าวว่า...  การจัดการเรียนการสอนตามปรัชญานี้ มุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนจดจ า ใช้เหตุผล และตั้งใจ
กระท าสิ่งต่าง ๆ โดยผู้สอนใช้การบรรยาย ซักถามเป็นหลัก  รวมทั้งเป็นผู้ควบคุม  ดูแล  ให้ผู้เรียนอยู่ใน
ระเบียบวินัย และการปล่อยให้ผู้เรียนมีอิสระจนเกินไปในการเรียนตามใจชอบนั้นเป็นการขัดขวางโอกาส
ที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถที่แท้จริงของเขา การค้นพบตัวเองต้องอาศัยระเบียบวินัยในตนเอง 
ซึ่งไม่ใช่มีโดยไม่ต้องอาศัยวินัยจากภายนอก ความสนใจในสิ่งที่เป็นความจริงแท้นั้นมีอยู่ในตัวคนทุกคน 
แต่มันจะไม่สามารถแสดงออกมาได้โดยง่าย ต้องอาศัยการศึกษาที่ช่วยฝึกฝนและดึงความสามารถ
เหล่านี้ออกมา  
   ในด้านการเรียนการสอนนั้น จุดเน้นอยู่ที่กิจกรรมซึ่งจัดเพ่ือการฝึกและควบคุมจิต เนื้อหา
สาระที่มาจากธรรมชาติในรูปของสาขาวิชาการและความสามารถทางจิต เช่น เนื้อหาของคณิตศาสตร์  
ภาษา ตรรกวิทยา วรรณกรรมชิ้นเอก และลัทธิค าสอน จะต้องน ามาศึกษาและเรียนรู้ ไม่ว่ามันจะถูก
น าไปใช้โดยตรงตามลักษณะวิชานั้น ๆ  หรือไม่ ประเด็นที่ส าคัญก็คือว่า การศึกษาวิชาเหล่านั้นฝึกจิต 
เชื่อกันว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเหตุผลและมีพลังจิต  วิธีการสอนจึงได้แก่  การฝึกฝนทางปัญญา เช่น  
การอ่าน การเขียน การฝึกทักษะ การท่องจ า และการค านวณ  พวกสัจวิทยานิยมถือว่า  การเรียนรู้
เกี่ยวกับการหาเหตุผลก็มีความส าคัญมากเช่นกัน และการจะได้สิ่งเหล่านี้มา จ าเป็นจะต้องมีการฝึกฝน
สติปัญญาเพ่ิมเติม โดยการเรียนรู้ไวยากรณ์ ตรรกวิทยา และวาทศิลป์ ซึ่งนักการศึกษาได้ยืนยันความ
เชื่อเกี่ยวกับการสอนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาว่า  เราไม่สามารถท าอะไรให้แก่เด็กได้ดีไปกว่าการ
เก็บความจ าในสิ่งที่ควรแก่กฟารจ า  เขาจะรู้สึกยินดีและพอใจเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นับถือลักษณะ
ของการศึกษาที่ยึดหลักการฝึกอบรมให้เป็นบุคคลที่ดีมีเหตุผล ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้เรียน
สามารถค้นพบชีวิตที่มีความสุขและมีเหตุผลตามหลักของศาสนาเป็นประการส าคัญ 

 

   ข้อสังเกตเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาสาขาสัจวิทยานิยมมีดังนี้ 
   1.  มีแนวความคิดและความเชื่อใกล้เคียงกับสาขาสารนิยม 

   2.  ถึงแม้จะมีแนวคิดใกล้เคียงกับพวกสารนิยม แต่ก็ยึดหลักความศรัทธาเป็นหลักการ
เบื้องต้น ของความมีเหตุผลของมนุษย์ และเป็นที่มาของความรู้ต่าง ๆ  
   3.  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษามุ่งท่ีจะเตรียมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 

   4.  การอ่าน การเขียน คิดเลขจึงมีความส าคัญในระดับประถมศึกษา 

   5.  การศึกษาระดับมัธยมนั้น เหมาะสมกับพวกที่มั่งมีหรือมีฐานะดีเป็นส าคัญ 
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   6.  แนวความเชื่อของปรัชญาการศึกษา ทั้งสารนิยม และสัจนิยมวิทยานั้น มีผู้ให้ความคิดว่า 

      6.1 ไม่เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก 

      6.2 ไม่เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่ 
      6.3 ไม่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

      6.4 ท าให้เกิดการแบ่งชนชั้น 

      6.5 กระบวนการเรียนรู้อาศัยการขู่บังคับเป็นหลัก 

 

   ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาสัจวิทยานิยม มีดังนี้ 
   การที่ถือว่านักเรียนทุกคนเหมือนกันเป็นการขัดกับหลักจิตวิทยาในเรื่องความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล  การเรียนที่ถือเอาครูเป็นศูนย์กลางจะท าให้ผู้เรียนขาดความคิดริเริ่ม ขาดลักษณะผู้น า 
เป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ตาม นักเรียนน่าจะได้เรียนตามความสามารถและความถนัดของตน ไม่ใช่
บังคับให้ทุกคนเรียนเหมือนกันหมด  การวัดผลที่เน้นความจ าจะน าความรู้ไปใช้ได้น้อย  
 

   นักปรัชญาการศึกษาสัจนิยมวิทยา 

             1. อริสโตเติล (Aristotle)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 อริสโตเติล (Aristotle) 
ที่มา: https://www.britannica.com/biography/Aristotle 
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   อริสโต เติ ล  (Aristotle 384 BC -- 322 BC)  อริส โต เติ ล เป็ นนั กปรัชญ า และเป็ น
นักวิทยาศาสตร์  รุ่นพันปี อริสโตเติลเป็นบุตรของนายแพทย์ประจ าพระองค์กษัตริย์เมซิโดเนีย  เขาได้
ศึกษากับพลาโต้ ในอคาดามี่  จนพลาโต้เสียชีวิตหลังจากนั้นเขาได้มาเป็นครูสอนให้กับอเล็กซานเดอร์ม
หาราชในระยะนั้นอริสโตเติลเขียนหนังสือไว้มากมายทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  เป็นผู้ค้นพบและ
จ าแนกสัตว์เป็น ชนิด คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง  และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เขาเป็นนักสังเกตที่ยิ่งใหญ่
และสรุปเป็นหลักการว่า ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก และ วัตถุที่หนักกว่าจะตกถึงพ้ืนก่อน ซึ่งพิสูจน์ตอน
หลังเป็นความคิดท่ีผิดพลาด 

 

   2. จอห์น ล็อก (John Locke) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 จอห์น ล็อก (John Locke) 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki 

 

   จอห์น ล็อก (John Locke) (29 สิงหาคม พ.ศ. 2175-28 ตุลาคม พ.ศ. 2247) เป็นนัก
ปรัชญา ชาวอังกฤษ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 ความสนใจหลักของเขาคือสังคมและทฤษฎีของความรู้
แนวคิดของล็อกที่เกี่ยวกับ "ผู้ปกครองที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้ปกครอง" และสิทธิธรรมชาติของ
มนุษย์ ที่ เขาอธิบายว่าประกอบไปด้วย ชีวิต , เสรีภาพ, และทรัพย์สิน นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
พัฒนาการทางปรัชญาการเมือง แนวคิดของเขาเป็นพ้ืนฐานของกฎหมายและรัฐบาลอเมริกัน ซึ่งผู้
บุกเบิกได้ใช้มันเป็นเหตุผลของการปฏิวัติแนวคิดด้านญาณวิทยาของล็อกนั้นมีอิทธิพลส าคัญไปจนถึงช่วง

http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2175
http://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2247
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ของยุคแสงสว่าง. เขามีทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ว่า ความรู้จะต้องเกิดหลังประสบการณ์และความรู้
จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการสัมผัส เมื่อมนุษย์ได้สัมผัสก็จะมีความรู้สึก และความรู้สึกจะท าให้มนุษย์นั้นคิด 
และความคิดนี้คือแหล่งก าเนิดแห่งความรู้ หากปราศจากการสัมผัสมนุษย์ก็จะไม่คิด เพราะจิตโดย
ธรรมชาติจะมีสภาพอยู่เฉย. เขาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับนักประสบการณ์นิยมชาวบริติช ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเดวิด ฮูม และจอร์จ บาร์กลีย์. ล็อกมักถูกน าไปเปรียบเทียบกับโทมัสฮอบบส์  
 

 3. ฌองฌาครุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ฌองฌาครุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 

ที่มา: https://www.notablebiographies.com/Ro-Sc/Rousseau-Jean-Jacques.html 

 

 ฌองฌาครุสโซ [Jean Jacques Rousseau] นักเขียน นักทฤษฎีการเมืองนักประพันธ์เพลง
ที่ฝึกฝนด้วยตัวเอง แห่งยุคแสงสว่างและเป็นนักปรัชญาสังคมชาวสวิส เชื้อสายฝรั่งเศส ผู้มีอิทธิพลต่อ
การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ใน คศ.1789 รุสโซ เกิดที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2255 มารดาของเขาเสียชีวิตหลังจากคลอดเขาได้เพียง 9 วัน บิดาเป็นช่างซ่อม
นาฬิกาที่ไม่ประสบความส าเร็จ ตอนรุสโซ อายุ 6 ขวบ พ่อของเขาได้ติดคุกเขาจึงต้องไปอาศัยอยู่กับลุง 
รุสโซหัดอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตอนรุสโซ อายุ 16 ปี ได้ออกจากเจนีวา เดินทาง
ท่องเที่ยวและได้หางานท าไปเรื่อยๆ จนได้เป็นผู้ช่วยทูต ในปี  พ .ศ.2293 เขาได้ตี พิมพ์หนังสือ 
Discourse on the Arts and Sciences ซึ่งประสบความส าเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่เขาเป็นอย่าง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%AE%E0%B8%B9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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มาก อีก 11 ปี ต่อมาก็ตีพิมพ์นิยายเรื่องแรกชื่อ Julie,ou la nouvelle Holoise (The New Heloise)

จากนั้นก็ได้มีผลงานออกมาอย่างสม่ าเสมอทั้งหนังสือวิชาการและนิยาย ผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่The 

Social Contract, or Principles of Political of political Right และ The Confessions of Jean-

Jacques Roussean รุสโซ เชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดี แต่สังคมท าให้มนุษย์เป็นคนเลว               
แปดเปื้อน และมนุษย์มีเสรีภาพตามธรรมชาติโดยไม่จ ากัด แต่เมื่อมนุษย์มารวมกันเป็นสังคมจึงต้องมี
การจ ากัดสิทธิเสรีภาพ 

 บางส่วนโดยการท า “สัญญาประชาคม” (The social Contract) เพ่ือไม่ให้เกิดการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของกันและกัน รุสโซ กล่าวว่า “ มนุษย์เกิดมาพร้อมเสรีภาพ แต่ทุกหนทุกแห่ง เขาต้องตก
อยู่ในเครื่องพันธนาการ “ ความคิดของรุสโซ มีอิทธิพลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี 2332 อย่างมาก และ
ได้พัฒนาเป็นทฤษฎีสังคมนิยม (Socialist theory) และมีส่วนส าคัญของการพัฒนาการทางแนวคิด              
โรแมนติก (Romanticism)  

 

 แนวคิดโดยย่อ 

 1. มนุษย์เกดิมาพร้อมกับเสรีภาพ ถ้าไม่มีสรีภาพก็ไม่ใช่มนุษย์ 
 2. ความชอบธรรมของผู้มีอ านาจ อ านาจย่อมไม่ก่อให้เกิดธรรม เว้นแต่ผู้ใช้อ านาจจะใช้อ านาจ
โดยความชอบธรรมเท่านั้นต้องใช้อ านาจด้วยความยุติธรรมถึงจะมีความชอบธรรม 

3. การเป็นทาส ผู้ใดยอมรับความเป็นทาส ผู้นั้นเห็นว่าทาสไม่ใช่มนุษย์ เพราะทาสไม่มีเสรีภาพ 
แนวคิดนี้ของรุสโซ แตกต่างกับ โทมัสฮ๊อบส์ กล่าวว่า สันติภาพ หรือความปลอดภัยเป็นสิ่งจ าเป็น แต่        
รุสโซ กล่าวว่า สันติภาพและความปลอดภัยอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอจะต้องมีเสรีภาพด้วย  เหมือนใน
คุก มีสันติภาพแต่ไม่ มีเสรึภาพ จึงไม่มีใครอยากอยู่ในคุก  

4. สัญญาประชาคม รุสโซ เสนอให้ประชาชนท าสัญญาประชาคมร่วมกันเรียกว่า สัญญา
ประชาคม (SocialContract) เพ่ือสร้างประชาคมการเมืองขึ้น 

5. ผู้ทรงอ านาจอธิปไตยของประชาชนที่ประชุมร่วมกันในฐานะ ผู้ทรงอ านาจอธิปไตยเพ่ือท า
หน้าที่บัญญัติกฎหมาย 

6. ประชาชนท าหน้าที่เป็น พลเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

7. เจตจ านงทั่วไป ในฐานะผู้ทรงอ านาจอธิปไตย ประชาชนต้องบัญญัติกฎหมายให้ตอบสนอง 
เจตจ านงทั่วไปของประชาชน 

8. การเลือกผู้แทนราษฎร รุสโซ เห็นว่า การเลือกผู้แทนราษฎร คือจุดเริ่มต้นของอวสานแห่ง
เสรีภาพของเสรีชน รุสโซ เห็นว่า ประชาชนไม่ควรมอบอ านาจอธิปไตยให้แก่ใครทั้งสิ้น แนวคิดรุสโซ 
เป็นแนวคิดการปกครองแบบตรงที่ประชาชนปกครองประเทศโดยตรง 
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 หลักการส าคัญตามปรัชญาการศึกษาสัจนิยมวิทยา 

 แนวความคิดหลักทางการศึกษาของสัจวิทยานิยม ได้แก่ ความเชื่อที่ว่า หลักการของความรู้ 
จะต้องมีลักษณะจีรังยั่งยืนอย่างแท้จริง คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเราควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้ใช้ได้
ในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งมาจากทัศนะของ เซนต์โทมัสอะไควนัส (St.Thomas Aquinas) ผู้ซึ่งย้ าว่า 
พลังแห่งเหตุผลของมนุษย์ผนวกกับแรงศรัทธา คือ เครื่องมือทางความรู้ 
 สัจวิทยานิยม เป็นปรัชญาการศึกษาที่ยึดแนวความเชื่อตามหลักปรัชญาสากลสาขาเทวนิยม 
โดยมีความเชื่อว่า นักเรียน คือ ดวงวิญญาณที่มีเหตุผล ครูคือดวงวิญญาณที่มีลักษณะของการเป็นผู้น า 
และนักวิชาการ ส าหรับหลักสูตรนั้นก็เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณและสติปัญญา เช่ น 
หลักการของศาสนา กฎเกณฑ์ หลักการต่าง ๆ ของภาษา คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

 ปรัชญาสัจวิทยานิยมเชื่อว่า คนมีธรรมชาติเหมือนทุกคน ดังนั้น การศึกษาจึงควรเป็นแบบ
เดียวกันส าหรับทุกคน และเนื่องจากมนุษย์มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ คือเป็นผู้สามารถใช้
เหตุผล ดังนั้นการศึกษาจึงควรเน้นการพัฒนาความมีเหตุผล และการใช้เหตุผล มนุษย์จ าเป็นต้องใช้
เหตุผลในการด ารงชีวิตและควบคุมก ากับตนเอง มิใช่นึกจะท าอะไรก็ท าได้ตามใจชอบ การศึกษาเป็น
การเตรียมตัวเพ่ือชีวิต เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับความจริงแท้แน่นอน ถาวรไม่เปลี่ยนแปลง 
มิใช่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งวัตถุ ซึ่งไม่ใช่ความจริงแท้ ดังนั้นเด็ก ๆ ควรได้รับการสอนวิชา
พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้เขาได้รู้จักและเรียนรู้ความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลง            

ทั้งทางด้านกายภาพ และจิตใจ และวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ เป็นความจริงแท้ แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง                 
ที่ เด็กควรจะได้ศึกษาเล่าเรียนคือ “Great Books” ซึ่งประกอบด้วย ศาสนา วรรณคดี ปรัชญา 
ประวัติศาสตร์ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและดนตรี 
 การจัดการเรียนการสอนตามปรัชญานี้ จะมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนจดจ า ใช้เหตุผล และตั้งใจ
กระท าสิ่งต่าง ๆ โดยผู้สอนใช้การบรรยาย ซักถามเป็นหลัก รวมทั้งเป็นผู้ควบคุม ดูแล ให้ผู้เรียนอยู่ใน
ระเบียบวินัย  ส่วนการปล่อยให้ผู้เรียนมีอิสระจนเกินไปในการเรียนตามใจชอบนั้น  แต่เป็นการขัดขวาง
โอกาสที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถที่แท้จริงของเขา การค้นพบตัวเองต้องอาศัยระเบียบวินัยใน
ตนเอง ซึ่งไม่ใช่มีโดยไม่ต้องอาศัยวินัยจากภายนอก ความสนใจในสิ่งที่เป็นความจริงแท้นั้นมีอยู่ในตัวคน
ทุกคน แต่มันจะไม่สามารถแสดงออกมาได้โดยง่าย ต้องอาศัยการศึกษาที่ช่วยฝึกฝนและดึง
ความสามารถเหล่านี้ออกมา  
 ในด้านการเรียนการสอนนั้น จุดเน้นอยู่ที่กิจกรรมซึ่งจัดเพ่ือการฝึกและควบคุมจิต เนื้อหาสาระ
ที่มาจากธรรมชาติในรูปของสาขาวิชาการและความสามารถทางจิต เช่น เนื้อหาของคณิตศาสตร์  ภาษา 
ตรรกวิทยา วรรณกรรมชิ้นเอก และลัทธิค าสอน จะต้องน ามาศึกษาและเรียนรู้ ไม่ว่ามันจะถูกน าไปใช้
โดยตรงตามลักษณะวิชานั้น ๆ หรือไม่ ประเด็นที่ส าคัญก็คือว่า การศึกษาวิชาเหล่านั้นฝึกจิต เชื่อกันว่า
ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเหตุผลและมีพลังจิต วิธีการสอนจึงได้แก่ การฝึกฝนทางปัญญา เช่น การอ่าน การ
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เขียน การฝึกทักษะ การท่องจ า และการค านวณ พวกสัจวิทยานิยมถือว่า การเรียนรู้เกี่ ยวกับการหา
เหตุผลก็มีความส าคัญมาด้วยเช่นกัน และการจะได้สิ่งเหล่านี้มา จ าเป็นจะต้องมีการฝึกฝนสติปัญญา
เพ่ิมเติม โดยการเรียนรู้ไวยากรณ์ ตรรกวิทยา และวาทศิลป์ ซึ่งนักการศึกษาได้ยืนยันความเชื่อเกี่ยวกับ
การสอนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาว่าเราไม่สามารถท าอะไรให้แก่ เด็กได้ดีไปกว่าการเก็บความจ า
ในสิ่งที่ควรแก่การจ า เขาจะรู้สึกยินดีและพอใจเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นับถือลักษณะของการศึกษาที่
ยึดหลักการฝึกอบรมให้เป็นบุคคลที่ดีมีเหตุผล ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ผู้เรียนสามารถค้นพบชีวิต
ที่มีความสุขและมีเหตุผลตามหลักของศาสนาเป็นประการส าคัญ 

 

 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาสาขาสัจวิทยานิยมมีดังนี้  

 1.  มีแนวความคิดและความเชื่อใกล้เคียงกับสาขาสารนิยม 

2.  ถึงแม้จะมีแนวคิดใกล้เคียงกับพวกสารนิยม แต่ก็ยึดหลักความศรัทธาเป็นหลักการเบื้องต้น
ของความมีเหตุผลของมนุษย์ และเป็นที่มาของความรู้ต่าง ๆ  

3.  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษามุ่งท่ีจะเตรียมเด้กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 

4.  การอ่าน การเขียน คิดเลขจึงมีความส าคัญในระดับประถมศึกษา 
5.  การศึกษาระดับมัธยมนั้น เหมาะสมกับพวกที่มั่งมีหรือมีฐานะดีเป็นส าคัญ 

6.  แนวความเชื่อของปรัชญาการศึกษา ทั้งสารนิยม และสัจนิยมวิทยานั้น มีผู้ให้ความคิดว่า 

    6.1 ไม่เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก 

    6.2 ไม่เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่ 
    6.3 ไม่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

    6.4 ท าให้เกิดการแบ่งชนชั้น 

    6.5 กระบวนการเรียนรู้อาศัยการขู่บังคับเป็นหลัก 

 

 จุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาสัจนิยมวิทยา 

 ความมุ่งหมายของหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่
จะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น   เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่เลือกมาบรรจุในหลักสูตรจะเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาของสังคมเป็นส่วนใหญ่ เนื้อหาวิชาเหล่านี้จะเน้นหนักในหมวดสังคมศึกษา เพราะ
ปรัชญานี้เชื่อว่า การปฏิรูปสังคม หรือการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยกระบวนการช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่ เกิดขึ้นในสังคม การจัดระเบียบของสังคม การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และการส่งเสริม
ประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของสมาชิกในสังคม และการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่สามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได้   
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    การสอนจะมุ่งเน้นกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม การพัฒนา
ผู้เรียนให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมและการปฏิรูปให้สังคมดีขึ้น  และจะไม่เน้น
การถ่ายทอดวิชาความรู้โดยการบรรยายของครูมากเหมือนหลักสูตรในปรัชญาสารนิยม แต่มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนส ารวจความสนใจ ความต้องการของตนเองและสนองความสนใจด้วยการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง เน้นการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา
ของสังคม พร้อมทั้งหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิรูปด้วย 

    การจัดตารางสอนไม่ออกมาในรูปของการแบ่งเวลาเรียนออกเป็นช่วง ๆ เท่า ๆ กัน ทุกคาบ
ดังที่กระท ากันอยู่ทั่ว ๆ ไป ในแบบตารางสอนตายตัว (Block Schedule) แต่จะออกมาในรูปของ
ตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Schedule) บางคาบเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ส าหรับการบรรยายน า     
ของครู บางคาบเป็นช่วงเวลาส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และที่ส าคัญที่สุดจะมีคาบที่มีช่วงเวลา
ยาวส าหรับการอภิปราย 

 

ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม 

 

    ความเป็นมาของปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม 

    อัตถิภาวนิยม มาจากภาษามคธ อัต = ความเป็นอยู่  + ภาวะ = สภาพความมีอยู่ 
(Existense) ซึ่งนักปรัชญาไทยแปลว่า ภาววาท หรืออัตตนิยม ซึ่งหมายถึง เรื่องที่กล่าว ความมีอยู่ของ
ตนเอง ของมนุษย์ทั้งสิ้นอัตถิภาวนิยม มาจากภาษามคธ อัต = ความเป็นอยู่ + ภาวะ = สภาพความมี
อยู่ (Existense) ซึ่งนักปรัชญาไทยแปลว่า ภาววาท หรืออัตตนิยม ซึ่งหมายถึง เรื่องที่กล่าว ความมีอยู่
ของตนเอง ของมนุษย์ทั้งสิ้นและเมื่อเลือกกระท าหรือตัดสินใจแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการเลือกกระท า
หรือตัดสินใจนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมนี้ “เป็นแนวทางที่
น าไปสู่การหลุดพ้นจากกรอบแห่งวัฒนธรรมของสังคม” 

    สาเหตุที่เกิดปรัชญาลัทธินี้ขึ้นมาก็เนื่องจากความรู้สึกสูญเสียตัวเองไปจากระบบสังคม
ปัจจุบัน การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าลายความเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างกรอบของสังคมที่จ ากัดเสรีภาพ
ของมนุษย์ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันเราต้องท าหน้าที่ไปตามกรอบของสังคมที่ วางไว้จนไม่ค่อยจะมี 
เสรีภาพเป็นของตัวเองเลย 

    ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมเป็นปรัชญาที่ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มี
ความสมบูรณ์ยิ่ง เพราะเชื่อว่ามนุษย์มิใช่วัตถุแต่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก มีความต้องการองค์ประกอบที่
ส าคัญของลัทธินี้ก็ คือ “ความมีเสรีภาพ ความรู้สึกรับผิดชอบและการเลือกตัดสินใจ”  
 

 



70 

    แนวคิดพื้นฐาน 

    นักปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่มีคนรู้จักกันมากและมีอิทธิพลมากที่สุด คือ ฌองปอล ชาร์ต 
(Jean Paul Sartre) ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับลัทธินี้ไว้พอสรุปได้ดังนี้ 
    มนุษย์ คือ เสรีภาพ สภาพความเป็นมนุษย์และเสรีภาพเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ 
กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามต่างๆใน สังคมโดยตัวของมันเองไม่มีอ านาจอะไรที่มากีดกันเสรีภาพของมนุษย์ 
มนุษย์มีสิทธิที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธก็ได้ 
    มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง ชีวิตของแต่ละคนจึงไม่มีพระเจ้า หรือพระพรหม
เป็นผู้ก าหนด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชีวิตจะมีความหมายเช่นไร อยู่ที่การตัดสินใจหรือการตั้ง
กฎเกณฑ์ของมนุษย์เอง  ไม่มีสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภายในตัวหรือนอกตัวมนุษย์ ที่จะปั้นมนุษย์ได้ เช่น ความ
ดี ชั่ว ถ้าหากขาดการยินยอมของมนุษย์สิ่งดังกล่าวนั้น ได้แก่ อารมณ์ สัญชาตญาณ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

    เชื่อว่าทุกคนมีอดีต อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มนุษย์ไม่เป็นทาสของอดีต ปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีค่า
ที่สุด ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรท าลายชีวิตปัจจุบัน เพ่ืออดีต เพราะถือว่ ามนุษย์เป็นผู้ เลือกอดีต            

มนุษย์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยบางครั้งความรับผิดชอบอัน
ใหญ่หลวงท าให้คนไม่ต้องการเสรีภาพ 

    ความเชื่อพ้ืนฐานของลัทธิปรัชญาอัตถิภาวนิยมนี้ให้ความส าคัญกับเสรีภาพของมนุษย์โดยถือ
ว่ามนุษย์เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจ พร้อมกันนั้นก็ต้องรับผิดชอบในเสรีภาพที่เลือก จึงจะถือว่าเป็น
บุคคลที่มีค่าเนื่องจากสิ่งที่ผ่านมาแล้ว คือ อดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นสิ่งที่เลือกในปัจจุบัน
ย่อมไม่มีค่าในอนาคต 

 

    นักปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม 

    1. ปรัชญาของซอเร็น เคิรดการ์ด (Soren Kierkeaard)     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ซอเร็น เคิรดการ์ด (Soren Kierkeaard) 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard 
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            เซอเรนโอบึยเคียร์เคอกอร์ (SørenAabye Kierkegaard : 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1813 - 
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1855) เป็นนักปรัชญาชาวเดนมาร์กในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถือกันโดยทั่วไป
ว่าเขาเป็นนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมคนแรก แม้ว่างานวิจัยในชั้นหลัง ๆ จะแสดงว่าการเชื่อมโยงดังกล่าว
อาจกระท าได้ยากกว่าที่เคยคิดกันก็ตาม ในด้านความคิดทางปรัชญานั้น เคียร์เคอกอร์ถือเป็นสะพาน
เชื่อมระหว่างปรัชญาแบบเฮเกิลกับปรัชญาที่จะคลี่คลายไปเป็นอัตถิภาวนิยมในภายหลัง เขาปฏิเสธ
อย่างแข็งขันทั้งปรัชญาแบบเฮเกิลที่ก าลังเฟ่ืองฟูในสมัยนั้นและสิ่งที่เขาเรียกว่ารูปแบบอันว่างเปล่าของ
คริสตจักรเดนมาร์ก งานของเขาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางศาสนา เช่น ธรรมชาติของศรัทธา 
ความเป็นสถาบันของคริสต์ศาสนจักร และเรื่องจริยธรรมและเทววิทยาคริสเตียน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ 
บางคนจึงจัดให้งานของเคียร์เคอกอร์อยู่ในประเภทของอัตถิภาวนิยมคริสเตียน งานของเคียร์เคอกอร์
อาจยากแก่การตีความ เนื่องจากงานที่เขาเขียนในระยะแรกนั้นเขียนโดยใช้นามแฝงต่าง ๆ กัน และ
บ่อยครั้งที่งานที่เขาเขียนโดยใช้นามแฝงชื่อหนึ่งจะได้รับความเห็นหรือข้อวิจารณ์จากงานเขียนที่เขาใช้
นามแฝงอีกชื่อหนึ่ง  
            ปรัชญาของเคียร์เคอกอร์เป็นปรัชญาอัตถิภาวนิยมประเภทเทวนิยม เคียร์เคอกอร์ได้เริ่ม
ความคิดแบบอัตถิภาวนิยมด้วยการเสนอว่า ปรัชญาชีวิตต้องเป็นปรัชญาแห่งอัตถิภาวะ คือ การ
พิจารณาสภาวะอันแท้จริงในขณะนี้ของตนเองไม่ใช่การแสวงหาสิ่งอ่ืนหรือในที่อ่ืน เคียร์เคอกอร์ถือว่า
เราต้องรู้ตัวเองก่อนที่จะรู้สิ่งอ่ืนใดทั้งหมด ปรัชญาที่ให้ความจริงในสภาพปัจจุบันนี้ก็คือปรัชญาที่ได้มา
จากใช้ความพินิจพิจารณาของจิตใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจนเกิดรู้อัตถิภาวะของตนเอง  
            สิ่งที่มีบทบาทส าคัญในชีวิตมนุษย์ตามทัศนะอัตถิภาวะนิยมก็คือ ความกังวลใจ (Anxiety)             
ซึ่งเคียร์เคอกอร์อธิบายว่า ได้แก่ความลึกลับในจิตใจของมนุษย์เอง อันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ 
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือความไม่เข้าใจในชีวิตของตนเอง เพราะเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้จึงท าให้เกิดความ
กังวลใจ ความกังวลใจมีผลต่อมนุษย์ในทางลบละทางบวก บางคนอาจจะยอมแพ้แก่ความกังกลใจแล้วก็
ท้อต่อชีวิตหรือปล่อยชีวิตไปตามอ านาจของกิเลสตัณหา แต่บางคนอาศัยความกังวลใจตัดสินใจกระโดด
จากภาวะกังวลขึ้นไปสู่ภาวะที่สูงกว่าแล้วความกังวลใจก็จะหายไป  
            เคียร์เคอกอร์ แบ่งอัตถิภาวะเป็น 3 ระดับ คือ  
            1) ระดับธรรมชาติ  – จิตใจมนุษย์มีความโน้มเอียงไปตามธรรมชาติกระท าไปตาม
สัญชาตญาณหรือ   ตามกิเลส  
            2) ระดับจริยะ – สร้างอุดมการณ์ส าหรับตัวเอง ถือกฎศีลธรรมว่าเป็นจริง และนิยมสร้าง
ประโยชน์ส่วนรวม  
            3) ระดับศาสนา – พอใจความหลุดพ้นของจิตใจตนเองคือเข้าหาศาสนาแต่ไม่ถือตามศาสนา
ตามตัวอักษรในคัมภีร์  
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            เคียร์เคอกอร์ยอมรับว่า ศิลปะมีส่วนส าคัญต่ออัตถิภาวะเหมือนกัน เพราะช่วยให้อัตถิภาวะ
ยกระดับตนเองจากระดับธรรมชาติไปสู่ระดับจริยะได้ แต่เคียร์เคอกอร์ถือว่า เรื่องของอภิปรัชญาเป็น
เรื่องเหลวไหลไม่ควรคิด เพราะเป็นเรื่องเพ้อฝันเลื่อนลอย ไม่มีพ้ืนฐานความจริงในแง่ใดเลย  
            เคียร์เคอกอร์แบ่งจริยศาสตร์ เป็น 2 ระดับ คือ  
            1) ระดับต่ า ได้แก่การถือว่าคุณธรรมเป็นสิ่งงดงามและมีผลท าให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่าง
สมบูรณ์  
            2) ระดับสูง ได้แก่การท าดีโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ใดๆ เป็นการท าดีเพราะความดีไม่ใช่เพ่ือ
ความดี  
            ในเรื่องศาสนาเคียร์เคอกอร์ก็แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
            1) ระดับต่ า คือถือศาสนาเพราะเห็นว่าศาสนามีความงามและให้ความสุข  
            2) ระดับกลาง คือถือศาสนา เพราะเห็นว่าเป็นอุดมการณ์ที่ดีควรเชื่อถือและควรประพฤติ. 
            3) ระดบัสูง คือถือศาสนา เพราะศรัทธาบริสุทธิ์ ไม่มุ่งสิ่งใด  
 

            2. ปรัชญาของมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 มาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) 
ที่มา: https://www.britannica.com/biography/Martin-Heidegger-German-philosopher 

 

ไฮเดกเกอร์ ต่อต้านแนวคิดที่พยายามจะจัดท่านไว้ในระบบปรัชญาใดปรัชญาหนึ่ง ท่านปฏิเสธ
ว่าท่านไม่ใช่นักปรัชญาอัตถิภาวนิยม แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การวิเคราะห์อัตถิ
ภาวะของมนุษย์ (Human existence) ของท่านนั้น  เป็นการริเริ่มขบวนการอัตถิภาวนิยมในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ท่านได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก ฮุสเซิร์ล (Husserl)  เฮเกล (Hegel) ค้านท์ (Kant) 
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และ คีร์เคกอร์ด ( KieKergard) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านได้ยืมแนวคิดของท่านเหล่านั้นมาดัดแปลง
เป็นปรัชญาของตน ในทางกลับกันก็ยังมีความแตกต่างในหลายด้านระหว่างท่านไฮเดกเกอร์และนัก
ปรัชญาเหล่านั้น  ที่น่ าสนใจและส าคัญคือไฮเดกเกอร์ยอมรับวิธีการแห่ งปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology[1] = ปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตามแนวคิดของฮุสเซิร์ล 
หมายถึงวิธีการทางปรัชญา ซึ่งบรรยายปรากฏการณ์ตามความรู้โดยตรงที่ได้จากปรากฏการนั้น)  ของ         
ฮุสเซิร์ล แต่ท่าน ไฮเดกเกอร์ก็ได้แปลความหมายในทางที่ว่ามันมีประโยชน์ต่ออัตถิภาวะของมนุษย์ 
เพราะมนุษย์จะต้องใส่ใจศึกษาปรากฏการณ์แห่งชีวิตที่ด าเนินไปอย่างสลับซับซ้อนตามความเป็นจริง
ตามที่ปรากฏ  ท่านไฮเดกเกอร์มีความสนใจต่อประวัติศาสตร์เหมือนเฮเกล และได้พยายามตลอดเวลาที่
จะประสานปัญหาทางปรัชญากับแนวคิดของนักปรัชญาในประวัติศาสตร์   

ไฮเดกเกอร์ มีความเห็นว่า ปรัชญาตะวันตกได้เดินผิดเส้นทางครั้งแรกเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาของ  

พลาโต (Plato) ที่ไม่ให้ความสนใจต่ออัตถิภาวะของมนุษย์ โดยที่ท่านพลาโตได้ให้ความสนใจศึกษาเรื่อง 
Forms ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมที่น ามนุษย์ห่างเหินจากตัวตนมนุษย์ที่แท้จริง  

 ถึงแม้ว่าท่าน Heidegger จะรับฟังความคิดเห็นของนักปรัชญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Kant หรือ
ใคร  ท่านก็ไม่ได้ล าเอียงเข้าข้างนักปรัชญาคนใดเลย แต่ท่าน เห็นว่า ค้านท์ คือนักปรัชญาผู้ที่จะ
พยายามสร้างอภิปรัชญา (Metaphysics[2]) ในมิติที่ให้ความส าคัญแก่มนุษย์ (Human existence) 
ท่านคีร์เคกอร์ดต่อต้านเฮเกลอย่างหนักตรงท่ีว่า ท่านเฮเกล ให้ความส าคัญแก่ “Concept” มโนทัศน์[3] 
มากเกินไป และท่าน เองก็ได้ให้ความส าคัญแก่การกระท าของปัจเจกชน ท่านยังได้ต าหนิฮุสเซิร์ล ตรง
ประเด็นที่ว่า ได้มัวแต่ยุ่งอยู่กับ  “essence [4]” สารัตถะ มากเกินไป (essence =ภาวะอันเป็นเนื้อแท้
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเอง)   

ท่าน  Heidegger เห็นว่า Phenomenology (ปรากฏการณ์ วิทยา) ของฮุสเซิร์ล ละเลย             

อัตถิภาวะของปัจเจกชน โดยได้ให้เหตุผลไว้ว่า การวิเคราะห์หาเหตุผลด้านนามธรรม (concept) มาก
เกินไป ยังไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีอยู่จริง ๆ และไม่มีอยู่จริง ไฮเดกเกร์อคันค้าน
ท่านฮุสเซิร์ลอีกตรงที่ว่า ท่านฮุสเซิร์ลไม่สนใจ being ( ความเป็นตัวตนจริงๆของสรรพสิ่ง) แต่อุทิศเวลา
ให้กับ “Essence” เท่านั้น  
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            3. ปรัชญาของช็อง ปอลชาร์ตร (Jean Pual Sartre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ช็อง ปอลชาร์ตร (Jean Pual Sartre) 
ที่มา: https://www.goodreads.com/author/show/1466.Jean_Paul_Sartre 

 

 ฌองปอลซาร์ตร์ (Jean-Paul Sartre, 21 มิถุนายน พ.ศ. 2448 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - 
15 เมษายน พ.ศ. 2523 ที่กรุงปารีส) เป็นนักเขียนนวนิยาย บทละคร นักปรัชญา และผู้มีบทบาทส าคัญ
ในแนวคิดทฤษฎีที่ว่าทุกคนนั้นอิสระและรับผิดชอบในการกระท าของตน (Existentialism) เป็นนัก
ปรัชญาผู้ประกาศเสรีภาพของมนุษย์ในแง่ปัจเจกชน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี พ.ศ. 
2507 (ค.ศ. 1964) แต่ไม่ยอมรับรางวัลดังกล่าว  

ฌองปอลซาร์ตร์เข้ารับการศึกษาที่ ÉcoleNormaleSupérieureระหว่างปี 1924 – 1929 เมื่อ
เรียนจบ ก็ได้เป็นอาจารย์สาขาปรัชญา ที่ Le Havre เมื่อปี 1931ซาตร์สูญเสียบิดาตั้งแต่วัยเยาว์ และ
เติบโตในบ้านของตา ชื่อ คาร์ล ชไวทเซอร์ (ผู้เป็นลุงของอัลเบิร์ตชไวทเซอร์) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์
ภาษาเยอรมันที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์  

ระหว่างปี 1931 - 45ซาร์ตร์ได้สอนหนังสือหลายที่ รวมทั้งในอังกฤษ และสุดท้ายก็กลับมาที่
ปารีส มีสองครั้งที่อาชีพของเขาถูกขัดขวาง ครั้งหนึ่ง เมื่อต้องศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ในกรุงเบอร์ลิน และ
ครั้งที่สองเมื่อต้องเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี 1939 ครั้นปีต่อมาถูกจับเป็นเชลย และอีกปี
ถัดมาก็ได้รับการปลดปล่อย  

ช่วงเวลาที่สอนหนังสือนั้น ซาร์ตร์ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง La Nausee, 1938 เป็นครั้งแรกที่ท า
ให้เขามีชื่อเสียง นวนิยายเรื่องนี้เขียนในรูปบันทึกประจ าวัน เล่าถึงความรู้สึกชิงชัง เมื่อเผชิญหน้ากับโลก
ของทางวัตถุ ไม่เพียงแต่โลกของคนอ่ืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับรู้ถึงตัวของเขาด้วย  

ซาร์ตร์ได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาเยอรมัน ชื่อเอดมุนด์ฮุสเซล และน ามาใช้ด้วยทักษะอันเลิศ
ในผลงาน พิม พ์  3 เล่ ม  คื อ  L'Imagination (1936; จิ น ตน าการ ) , Esquissed'unetheorie des 
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emotions (1939; ร่างทฤษฎีแห่งอารมณ์) และ L'Imaginaire : Psychologiepheomenologique 

de l'imagination (1940; จิตวิทยาแห่งจินตนาการ) แต่ทว่าใน L'Etre et le neant (1943; ความมีอยู่ 
และความไม่มีอะไร)ซาร์ตร์ก าหนดฐานะของจิตส านึกมนุษย์ หรือความไม่มีอะไร (neant) ไว้ตรงข้าม
ความมีอยู่ หรือความเป็นสิ่งของ (etre)  

ซาร์ตร์เริ่มเขียนนวนิยายชุด 4 เล่ม เมื่อปี 1945 ชื่อ Les Chemins de la liberteอีก 3 เล่ม 
คื อ  L'Age de raison (1945; ยุ ค แห่ ง เหตุ ผล ) , Le Sursis (1945; ) แล ะ  La Mort dansl'ame 

(1949;เหล็กในวิญญาณ) หลังพิมพ์ครั้งที่ 3ซาร์ตร์ก็เปลี่ยนใจหันกลับไปสู่บทละครอีก  
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซาร์ตร์เขียนโจมตีความยะโสของมนุษย์ และเสรีภาพของปัจเจกชน 

ซาร์ตร์ได้เปลี่ยนความสดใสไปสู่แนวคิดของความรับผิดชอบของสังคมหลายปีแล้ว ที่เขาแสดงความใสใจ
คนรวย และคนที่ไม่มีมรดกทุกชนิด ขณะเป็นครูเขาปฏิเสธไม่ยอมผูกเน็คไท ราวกับเขาจะเช็ดชนชั้นทาง
สังคมให้สลายไปด้วยเน็คไท และเข้าใกล้พวกคนใช้แรงงานมากขึ้น ในงานเรื่อง L'Existentialismest 

un humanism (1946;) ตอนนี้เสรีภาพแสดงนัยของความรับผิดชอบทางสังคม ในนวนิยายและบท
ละครเรื่องต่างๆ ของเขา  

ซาร์ตร์ได้พยายามแสดงความคิดเห็นในสื่อของเขาระหว่างช่วงสงคราม และบทละครใหม่ ก็
ตามติดมาเรื่อยๆ ได้แก่ Le Mouches (ออกแสดง 1943), Huis- clos (1944) Les Mains Sales 

(1948) Le Diable et le bon dieu (1951) และ Les Sequestresd'Altona (1959)บทละครทั้งหมด 
จะเน้นที่พฤติกรรมก้าวร้าวดั้งเดิมของมนุษย์ต่อมนุษย์ ซึ่งดูเหมือนมีแต่การมองโลกในแง่ร้าย แต่ตามค า
สารภาพของซาตร์เอง จุดมุ่งหมายนั้นไม่มีเรื่องศีลธรรมของการใช้ทาสเลย  

กิจกรรมทางการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซาร์ตร์มีความสนใจอย่างกระตือรือร้นต่อ
ชนวนการทางการเมืองในฝรั่งเศส และโน้มเอียงไปทางฝ่ายซ้าย ก็ประกาศชัดมากขึ้น เขาเป็นผู้นิยม
สภาพโซเวียตอย่างยิ่ง แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตาม  

ในปี 1954 ซาตร์เดินทางไปโซเวียต ประเภทแถบสแกนดิเนเวีย แอฟริกา สหรัฐอเมริกา และ
คิวบา เมื่อรัสเซียน ารถถังบุกกรุงบูดาเปส ในปี 1956 ความหวังของซาร์ตร์ที่มีต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ก็พัง
ครืนอย่างน่าเศร้า เขาเขียนบทความขนาดยาว ใน Les Temps Modernesเรื่อง Le Fantoms de 

Stalineซ่ึงต าหนิการแทรกแซงของรัสเซีย และการยอมรับพรรคคอมมิวนสิต์ฝร่ังเศส  
ซาร์ตร์ได้ร่วมมือกับ ซิโมน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir) เขียนเรื่อง Memoires 

d'unejeunefille rangee,1958 และเรื่อง La Force de l'age, 1960-2 โดยได้เล่าถึงชีวิตของซาร์ตร์ 
จากสมัยนักเรียน จนถึงกลางศตวรรษที่ 50 ใน ÉcoleNormaleSupérieureในภายหลังเขาได้พบผู้คน
มากมาย ที่มีจุดมุ่งหมายจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง ในจ านวนนี้ได้แก่ แรมง อารง (Raymond Aron) 
โมรีกแมโล -ปงตี (Maurice Merleau-Ponty), ซิ โมน แวยล์  (Simone Weil), อองมานูลมูนีแยร์ 



76 

(Emmanuel Mounier), ฌองอีปโปลีต (Jean Hippolyte) และ เคลาด์เลวี-สเตราส์ (Claude Levi-

Strauss)  
ผ่านไปหลายปี ทัศนคติเชิงวิจารณ์นี้เปิดทางสู่รูปแบบของสังคมนิยมแบบซาร์ตร์ ซึ่งจะพบการ

แสดงออกในผลงานใหญ่ชิ้นใหม่ ชื่อ Critique de la raison dialectique (1960) ซาร์ตร์ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเชิงวิจารณ์ถึงวิภาษวิธีแบบมาร์กซ์ และค้นพบว่า ไม่มีความยั่งยืนในรูปแบบที่โซเวียตใช้  

ปรัชญาของช็อง ปอล ซาร์ตร 
ซาร์ตร์เป็นนักคิดกลุ่มอัตติภาวนิยมที่มีผู้รู้จักมากกว่านักคิดอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกับซาร์ตร์ปรัชญา

โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความเป็นคนในตัวเอง แล้วน าออกมาปฏิบัติในชีวิตจริง โดยมี
จุดมุ่งหมายจะปรับปรุงระบบสังคมของมนุษย์ให้ดีขึ้น เขาเริ่มต้นด้วยการศึกษาให้รู้จักตนเองแล้วยอมรับ
สภาพความเป็นจริงของตนเองของแต่ละคน  

ปรัชญาของซาร์ตร์จัดอยู่ในประเภทอเทวนิยม เขาไม่ยอมรับคุณค่าทางศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น ไม่
เชื่อเรื่องปรโลก เรื่องอมฤตภาพของวิญญาณ และความมีตัวตนของวิญญาณ โดยถือว่าวิญญาณเป็น
เพียงกระแสความส านึก (Consciousness) ตายแล้วก็หมดเรื่องกัน ซาร์ตร์เน้นในเรื่องการเผชิญหน้ากับ
ปัญหาในปัจจุบัน เขาสอนให้แก้ปัญหาและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า ให้รู้จักใช้เสรีภาพ และ
ภูมิใจในเสรีภาพของตนเอง ให้รู้จักชีวิตและรับผิดชอบต่อชีวิตในปัจจุบันเท่านั้นพอแล้ว ไม่ต้องคิดอะไร
ไปมากกว่านี้  

ซาร์ตร์เห็นว่าระบบปรัชญาเก่าๆ มัวแต่จะพยายามค้นหาความจริงอันติมะหรือสารัตถะ 
(Essence) จึงท าให้มนุษย์ให้ห่างจากความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ระบบปรัชญาปรัชญาเก่า ๆ ทั้งหลายจึง
เป็นระบบปรัชญาที่ล้มเหลว คือไม่อาจจะให้ความจริงอะไรแก่มนุษย์ได้ ซาร์ตร์จึงหันมาใช้วิธีการ
ปรากฏการณ์ (Phenomeolgy) ของฮุสเชิร์ลในการวิเคราะห์ความจริงของชีวิต แจ่ซาร์ตร์ก็มิได้ด าเนิน
ตามแบบของฮุสเชิร์ลทั้งหมด เพราะฮุสเชิร์ลยังหวังว่าจะใช้วิธีนี้ค้นหาสารัตถะได้ แต่ซาร์ตร์ไม่สนใจ
ค้นหาสารัตถะ แต่สนใจเฉพาะสภาพความเป็นจริงในชีวิต และวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงนั้นให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้เท่านั้น  

เนื่องจากประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลของการวิเคราะห์จึงได้ไม่
เหมือนกัน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ งคือ ประสบการณ์ต่างๆ กัน แต่ละคนจึงมีปัญหาต่างๆ กัน 
เพราะฉะนั้น ค าตอบปัญหาเหล่านี้จึงต่างกันไปด้วย จึงกล่าวได้ว่าไม่มีค าตอบสากลส าหรับปัญหา
เหล่านั้น คือไม่มีค าตอบใดที่จะใช้ได้กับปัญหาหรือกับคนทุกคน  

ซาร์ตร์เชื่อว่า สิ่งทั้งหลายจะเป็นอะไร มีความหมายอย่างไร และมีคุณค่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
มนุษย์ทั้งนั้น มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชนิด ก าหนดการใช้ ก าหนดคุณค่า ถ้าถอดเอาสมมติฐานเหล่านี้ออก
เสียแล้ว สิ่งต่างๆ ก็มีอยู่สักแต่ว่ามี ไม่มีความหมายอะไร แต่มีความว่างเปล่าหรือสูญตา เพชรกับถ่านก็มี
ค่าเท่ากันเพราะต่างก็เป็นภาวะอันหนึ่ง (Being) เหมือนกัน ความวุ่นวายทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะการ
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ก าหนดของมนุษย์เองทั้งสิ้น เพราะภาวะทุกอย่างไม่มีเหตุผลในตัวเองว่าจะมีหรือไม่มี หรือว่าจะเป็น
อะไรหรือไม่เป็นอะไรเลย  

ฉะนั้น ตามทรรศนะของซาร์ตร์Being แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
1. Being in itself คือสิ่งไร้ส านึกท้ังหลาย  
2. Being for itself คืออัตติภาวะที่มีความรู้ส านึกและสามารถก าหนดคุณค่าให้แก่ทุกสิ่งเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง  
Being นี้เองที่เป็นเนื้อแท้ของสิ่งที่ Exist และ Existence ของทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของ 

Beingซาร์ตร์ถือว่า ปรากฏการณ์เป็นสิ่งเป็นจริงโดยไม่มีอะไรหนุนอยู่เบื้องหลัง วัตถุก็คือวัตถุ มิใช่เป็น
การแสดงตัวของสิ่งอ่ืน แต่เป็นการแสดงตัวของวัตถุเองโดยตรง ทั้งนี้ไม่มีใครสร้างและทั้งไม่ได้สร้าง
ตนเองด้วย  

อัตถิภาวะในความหมายของซาร์ตร์นั้นคือ ความส านึก อัตถิภาวะเป็นผู้ถาม เป็นผู้ปฏิเสธ เป็นผู้
มีอาเวค เป็นผู้มีจิตนาการ เป็นต้น อัตถิภาวะจึงไม่แน่นอน มีสภาพได้ต่างๆ ตรงกันข้ามกับภาวะ 
(Being) ซึ่งเป็นสิ่งคงตัวต่อการกระท าของอัตถิภาวะ ความส านึกนี้ ซาร์ตร์ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ความรู้ การรู้ก็คือความส านึก แต่ความส านึกมิใช่เป็นวัตถุแห่งความรู้  

ตามทรรศนะของซาร์ตร์ อัตตาหรือวิญญาณจึงไม่มี คงมีแต่ความส านึกที่เกิดๆ ดับ ๆ เท่านั้น 
ความคิดนี้ตรงกับทรรศนะทางพุทธศาสนาที่ถือว่า วิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดๆ ดับๆ อยู่ตลอดเวลา เป็น
ภาวะที่เรียกอนัตตานั่นเอง นี้หมายความว่า เมื่อไม่มีความส านึกก็ไม่มีวิญญาณ เมื่อไม่มีวิญญาณก็ไม่มี
ส านึก ซาร์ตร์กล่าวว่า ความส านึกถึงความเชื่อก็คือ ความเชื่อ ความเชื่อก็คือความส านึกถึงความเชื่อ  

เพราะฉะนั้น ความส านึกจึงเป็น Nothingness เพราะเป็น Nothignessจึงเลือกท่ีจะเป็นอะไรก็
ได้ การเลือกจึงเป็นการสร้างภาวะให้แก่ตนเอง และการเลือกได้จึงหมายถึงเสรีภาพ และสิ่งที่มนุษย์จะ
หลีกเลี่ยงเสียมิได้ก็คือการเลือก ซึ่งจ าเป็นต้องเลือกไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง การเลือกก็มิใช่เป็นไปตาม
อ าเภอใจ แต่เป็นไปตามเสรีภาพและความรับผิดชอบ ฉะนั้น คนจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอ และตาม
ทรรศนะของซาร์ตร์นั้น ไม่มีสิ่งใดดีส าหรับตนเอง แล้วจะไม่ดีส าหรับคนอ่ืนด้วย นี้ก็หมายความว่า 
มนุษย์ต้องเลือกสิ่งที่ดีทั้งแก่ตนเองและแก่คนอ่ืนด้วยเสมอตามเสรีภาพที่ตนมีอยู่ เพราะฉะนั้น เสรีภาพ
จึงเป็นเนื้อแท้ของ Being และเพราะเหตุนี้เอง ซาร์ตร์จึงกล่าวว่า “มนุษย์คือเสรีภาพ” และเพราะมนุษย์
มีเสรีภาพ มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างตนเอง 
 

 

 

 

 



78 

            4. ปรัชญาของฟริดริคนิตเช่ (Friedrich Nietzsche) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ฟริดริคนิตเช่ (Friedrich Nietzsche) 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche 

 

            นิตเช่ (Friedrich Nietzsche 1844 - 1900) นับได้ว่าเป็นนักเขียนที่นักอ่านไทยได้ยินชื่อบ่อย
ที่สุดคนหนึ่ งในบรรดานักเขียนเยอรมัน ไม่ว่าจะอ่านหนังสือทางด้านปรัชญา วรรณคดี หรือ
ประวัติศาสตร์ ผู้อ่านย่อมจะพบชื่อนิตเช่อยู่เป็นประจ า ถ้าได้รู้แนวความคิดของนิตเช่บ้าง ก็คงจะช่วยให้
ผู้อ่านรู้เรื่องราวได้เรื่องราวได้อย่างน่าอภิรมย์ยิ่งขึ้น เนื่องจากหนังสือ ซาราทุสตราตรัสไว้ดังนี้เป็น
หนังสือที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของนิตเช่ที่ส าคัญไว้เกือบทั้งหมด ความคิดปลีกย่อยนั้นมีอยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์เกือบจะทุกตอน นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าอย่างสูงในวรรณคดีเยอรมันอีกด้วย จึงเห็น
ว่าน่าจะแปลออกเป็นภาษาไทยให้นักอ่านได้มีตัวบทอ่านในพากษ์ไทยอย่างกว้างขวาง 
            ครั้นจะแปลเฉพาะตัวบท ก็เห็นว่าจะให้ประโยชน์น้อย เพราะนักอ่านส่วนมากไม่มีเวลาค้นคว้า
จนเข้าถึงอรรถรสได้พอควร ผู้แปลจึงได้พยายามแปลจากต้นฉบับเดิม และเพ่ิมเติมค าอธิบายให้เท่าที่
เห็นว่าจ าเป็นส าหรับนักอ่านทั่วไปที่จะเข้าใจความลึกตื้นหนาบางของนิตเช่ได้อย่างสะดวกและ
สนุกสนาน 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของนิตเช่แล้วคงจะเห็นว่าไม่จ าเป็น แต่ผู้แปลเชื่อว่าคงจะมีน้อย และท่าน
เหล่านี้ก็คงไม่ต้องการอ่านฉบับแปลเป็นแน่ จุดหมายของหนังสือเล่มนี้ในพากษ์ไทยจึงมุ่งให้ประโยชน์แก่
ผู้อ่านทั่วไปอย่างกว้างขวางที่สุดเป็นประเด็นส าคัญ ผู้เชี่ยวชาญอาจต าหนิว่าให้ค าอธิบายยืดยาวเกินไปก็
เป็นได้ ก็ขอให้ถือว่าเป็นความตั้งใจของผู้แปลก็แล้วกัน ผู้ที่ไม่ต้องการค าอธิบายก็อาจจะเลือกอ่าน
เฉพาะแต่ตัวบทก็ได้ เพราะได้จัดพิมพ์ให้เด่นชัดอยู่แล้ว   นิตเช่ไม่เคยสอนปรัชญาและไม่เคยเขียนต ารา
ปรัชญา ความคิดของนิตเช่ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์อยู่มากจึงกระจัดกระจายไม่เป็นระบบอยู่ใน
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หนังสือและบทความต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทางวรรณกรรมทั้งสิ้น ความคิดของนิตเช่จึงไม่กระทัดรัด
ตายตัว แต่เป็นความคิดที่กระตุ้นให้คิดสร้างสรรค์ต่อไปได้หลายทาง จึงไม่แปลกอะไรที่มีนักปรัชญา
หลายลัทธิอ้างถึงนิตเช่ในฐานะเป็นผู้น าหน้าหรือเป็นผู้ริเริ่มของตน ในบรรดาลัทธิเหล่านี้ที่ ส าคัญได้แก่
ลัทธิอัตถิภาวนิยม  เนื่องจากผู้แปลเห็นว่าปรัชญาลัทธินี้มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดส าหรับทุกคนใน
ปัจจุบัน เพราะลัทธินี้ก าลังมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางที่สุดต่อคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า และผู้
แปลเองก็ถือเอาลัทธินี้เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของผู้แปลอยู่ด้วย ผู้แปลจึงขออธิบายความคิดของนิตเช่
ตามทัศนะและแนวปรัชญาของผู้เขียนเป็นหลักอาจจะมีผู้วิจารณ์ว่าผู้แปลมีความล าเอียง ก็ขอชี้แจง
เสียเลยว่ามีใครที่อธิบายนิตเช่ได้โดยไม่ล าเอียงบ้างเล่า เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เห็นใจผู้แปลเถิด  อย่างไร
ก็ตาม ผู้แปลเชื่อว่าการอธิบายตามแนวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางที่สุด ถ้าหากไม่เกิดประโยชน์
จริงก็คงเป็นเพราะผู้แปลยังมีความสามารถไม่เพียงพอเท่านั้น จึงว่าแม้ผู้ไม่เห็นด้วยกับแนวอธิบายนี้ก็คง
จะอ่านได้ประโยชน์ เพราะอย่างน้อยก็จะได้เข้าใจจิตใจของคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น ส่วนผู้ที่เห็นด้วยก็คงจะ
ได้รับประโยชน์เป็นพิเศษ เพราะจะได้เข้าใจอุดมคติของตนได้ดีขึ้น และรู้จักวางตนให้เหมาะสมกับอุดม
คติอันแท้จริงของตนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ที่นิตเช่เอาซาราทุสตราผู้เป็นศาสดาของศาสนาของชาว
เปอร์เซียโบราณมาเป็นชื่อหนังสือของตน ก็เพียงแต่ให้เป็นกระบอกเสียงของตนเองเท่านั้น บทบาทของ
ซาราทุสตราในท้องเรื่องเป็นบทบาทรวม ๆ ของศาสดาทั้งหลายของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยซู
คริสต์ ซึ่งนิตเช่ถือว่าเป็นผู้น าและคู่แข่งที่ส าคัญที่สุดของตน ภูมิประเทศได้แก่คาบสมุทรอิตาลี เวลาที่
ด าเนินเรื่องราวก็เป็นสมัยของนิตเช่นั่นเอง ส่วนค าสอนเป็นของนิตเช่เองทั้งสิ้น รวมความว่าตัวพระเอก
จริง ๆ ของเรื่องคือนิตเช่ ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นิตเช่ก าลังประสบอยู่ นิตเช่จึงสามารถวาดฉาก
ได้อย่างมีชีวิตชีวาชวนสร้างจินตนาการคล้อยตามยิ่งนัก อย่างไรก็ตาม นิตเช่มีความรู้เรื่องศาสดาซาราทุ
สตราอย่างดีพอสมควร ดังนั้นเรื่องราวของซาราทุสตราจริง ๆ จึงมีแทรกปะปนอยู่ด้วย นิตเช่สามารถ
ผสมผสานกันได้อย่างมีศิลป์ นับเป็นคุณค่าทางวรรณกรรมส่วนหนึ่งของงานชิ้นนี้ เนื่องจากนิตเช่เขียน
เรื่องนี้ ด้วยโวหารของผู้บันทึกค าสอนของศาสดาเพ่ือให้เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้แปลจึงเห็นควรใช้ราชา
ศัพท์ และพยายามให้เป็นส านวนคัมภีร์เท่าที่จะสามารถท าได้ ส่วนในตอนที่เป็นค าอรรถาธิบายก็จะใช้
โวหารสารคดีกึ่งวิชาการ ทั้ งนี้ เพ่ือให้มีสาระและไม่หนักเกินไป นิตเช่ เสียชีวิตในปี ค.ศ.1900  

            แนวปรัชญาทรรศนะทางปรัชญาของนิตเช่ 
            นิทเช่ถือว่าความจริงแท้จริงอันติมะคือเจตจ านงเหมือนโชเปนเฮาเออร์แต่เขามีความคิด
ก้าวหน้าไปกว่าโชเปนเฮาเออร์ที่ว่าเจตจ านงนี้มิใช่เพียงจะมีชีวิตอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่หากเป็นเจตจ านง
ใฝ่หาอ านาจด้วยความรักอ านาจเป็นปีศาจที่คอยหลอกหลอนมนุษยชาติ 
            นิทเช่มองเห็นว่าโลกเป็นทุกข์เหมือนโชเปนเฮาเออร์แทนที่จะสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเพ่ือดับ
ทุกข์แต่นิทเช่กลับสอนให้คนเราใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยการต่อสู่และฝ่าฝันอันตรายมักใหญ่ใฝ่สูง 
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            สิ่งที่มนุษย์ปรารถนานั้นไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงฐานะทางสังคมและความอยู่รอดอย่างเดียวแต่
ยังต้องการมีอ านาจยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย 

            ความสุขในความหมายที่ว่าเป็นความสุขอันอุดมที่ทุกคนปรารถนาไม่ได้มีความส าคัญอยู่ตรง
ขณะที่ได้รับความเพลิดเพลินคือปราศจากความทุกข์เท่านั้นแต่อยู่ตรงที่มีอ านาจได้ครองอ านาจนั้นอยู่
นานๆและใช้อ านาจไปในทางสร้างสรรค์ 
            บุคคลผู้บรรลุสภาวะเช่นนี้เรียกว่าอภิมนุษย์ Superman นิทเช่มีความเชื่อว่าอภิมนุษย์หรือ 
บุคคลผู้มีอ านาจสูงสุด เช่นนี้ได้มีมาแล้วในอดีตเช่นพระพุทธเจ้าพระเยซูพระโมอ าหมัดจนถึงปัจจุบันเช่น
โกเตนักปราชญ์ชาวเยอรมันนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับอนุชนจะได้ศึกษาชีวิตของบุคคลเหล่านั้นและ
ชีวิตอันสูงสุดของอภิมนุษย์เหล่านั้นเหล่านั้นไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่จะมีอยู่ในทุก
ประเทศและทุกวัฒนธรรม 

            อภิมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่าไรเรื่องการเกิดขึ้นของอภิมนุษย์ นิทเช่ได้ความคิดมาจากพวกไฟแธ
กกอเรียนแต่ต่อมาเขาถือว่าเกิดจากหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆโดยมีสมมติฐานว่า เอกภพมีอยู่ตลอก
กาลเวลาไม่สิ้นสุด ฉะนั้นเมื่อมีโครงร่างเดิมเกิดขึ้นเช่นนี้อภิมนุษย์ก็เกิดขึ้นโดยลักษณะเดียวกันตามความ
เหมาะสมของเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ 

            แนวความคิดของนิตเช่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขึ้นในเอกภพ เป็นการ
แสดงออกของพลังดิ้นรนอันเป็นธาตุแท้ของความเป็นจริง ซึ่งนิตเช่เรียกว่าเป็นเจตจ านงที่จะมีอ านาจ 
(The Will – to – Power) พลังนี้เมื่อแสดงออกเป็นหน่วย ๆ แล้วก็ส าแดงฤทธิ์เดชออกให้เห็นว่า ต่างก็
ดิ้นรนเพื่อเป็นใหญ่เหนือกันและกัน แต่ทว่าหน่วยต่าง ๆ มีความเข้มข้นไม่เท่ากัน ส่วนใดเข้มข้นมากกว่า
ก็จะเอาเปรียบหน่วยที่เข้มข้นน้อยกว่า เช่นพืชเอาเปรียบแร่ธาตุ สัตว์เอาเปรียบแร่ธาตุและพืช มนุษย์
เอาเปรียบแร่ธาตุ พืช และสัตว์ ในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองก็มีพลังดิ้นรนเข้มข้นไม่เท่ากัน คนที่มีพลังเข้มข้น
มากกว่าจะฉลาดกว่าหรือเข้มแข็งมากกว่า และจะเอาเปรียบคนที่โง่กว่าหรืออ่อนแอกว่า 

            การเอาเปรียบเหล่านี้แหละที่ศาสดาทั้งหลายเรียกว่ากิเลส บางคนกิเลสหนาแต่ก็รู้จักแสดง
เป็นคนกิเลสบางเพ่ือได้รับการยกย่องสรรเสริญและได้เปรียบคนอ่ืน นั่นเป็นความฉลาดของเขา บุคคล
ใดบรรลุญาณวิเศษก็จะเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้แจ่มแจ้งชัดเจน ศาสดาหลายท่านในอดีตได้เห็นข้อเท็จจริง
ดังกล่าวมาแล้ว แต่ท่านไม่อาจสอนได้ตรง ๆ ครั้นสอนไปแล้วก็ถูกเข้าใจผิด ค าสอนของท่านถูกบิดเบือน 
อย่างเช่นศาสดาซาราทุสตราองค์จริงเป็นตัวอย่าง ค าสอนของท่านถูกสาวกบิดเบือนราวกับหน้ามือเป็น
หลังมือ นิตเช่คิดว่าตนก็มีญาณวิเศษ เห็นสัจธรรมแจ่มแจ้งและชัดเจนเช่นเดียวกับศาสดายิ่งใหญ่
ทั้งหลายของโลก และตนเองก็มีโอกาสดีกว่าเพราะอยู่ในสมัยปัจจุบัน อาจจะใช้ภาษา สื่อความหมายได้
ดีกว่าศาสดาทั้งหลายในอดีต จึงอยากจะทดลองสอนดู  อย่างไรก็ตาม นิตเช่รู้ตัวดี ว่าแม้ตนเองอาจจะ
อธิบายได้ดีกว่าศาสดาในอดีตก็จริง เพราะสามารถใช้ภาษาที่ทันสมัยมากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ต่อไปข้างหน้าจะไม่มีใครอธิบายชี้แจงได้ดีกว่า ทั้งนี้ก็เพราะภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อความนั้น            
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ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ การศึกษาให้รู้ถึงขอบเขตความสามารถของ
ภาษาจะท าให้เราสื่อความหมายกันอย่างสมบูรณ์มากข้ึนไปเรื่อย ๆ 

            นิตเช่แบ่งมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท หรือ 3 ระดับ คือ 

            ระดับทาส มนุษย์ในระดับนี้จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะกลัวความรับผิดชอบ ไม่กล้ ามี
ความคิดของตัวเอง จึงนิยมเดินตามอุดมการณ์ที่คนส่วนมากยอมรับ ไม่กล้าท าอะไรผิดแผกไปจากผู้อ่ืน
เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คนประเภทนี้ส่วนมากคิดว่าการถือตามศีลธรรมแบบทาส ( slave 

morality) เช่นนี้ เป็นวิธีที่ได้เปรียบที่สุดแล้ว เพราะปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้ องคิดและไม่ต้อง
รับผิดชอบ เพียงแต่ยอมให้เกียรติคนบางคนที่มีอ านาจเหนือตนก็พอแล้ว นิตเช่ถือว่าพวกนี้คิดสั้น คิดว่า
การกระท าเช่นนี้เป็นความฉลาด แต่นั่นหาใช่อุดมการณ์ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ 
            ระดับนาย มนุษย์ระดับนี้กล้าเสียและกล้าเสี่ยงเพ่ือความเป็นใหญ่เหนือคนอ่ืน เขาจะท าอะไร
ตามใจ โดยถือคติว่าตายเสียดีกว่ายอมจ านน เมื่อเขากล้าเสี่ยงเช่นนี้ มนุษย์ระดับทาสก็จะเกรงกลัว
ยึดถือเป็นที่พ่ึงและยอมให้เป็นนาย เขาจึงถือศีลธรรมแบบนาย (master morality) ตราบเท่าที่ไม่มี
คู่แข่ง ครั้นมีคู่แข่งก็จะต้องต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่ง แต่ถ้าหากพบผู้ที่มีพลังเข้มข้นแสดงความเป็นนาย
เหนือตนมาก ๆ เห็นว่าไม่มีประตูสู้แน่ ๆ เขาจะยอมจ านนโดยถือศีลธรรมแบบทาส ทั้งนี้เพ่ือจะได้มี
โอกาสใช้ศีลธรรมแบบนายกับผู้ที่อ่อนแอกว่าต่อไปได้โดยสะดวก บางครั้งเขาอาจจะยอมจ านนต่อคู่แข่ง
ที่มีพลังไล่เลี่ยกับตนชั่วคราว เพ่ือหาโอกาสล้มล้างในเวลาต่อมานิตเช่คิดว่ามนุษย์ในระดับนายมีพลัง
เข้มข้นกว่ามนุษย์ระดับทาส จึงเอาเปรียบทุกคนและทุกสิ่งที่อ่อนแอกว่าตนในทุกวิถีทาง พวกนี้ท าความ
เจริญให้แก่มนุษยชาติ แต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้ไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งมนุษย์ระดับทาสและระดับนาย
ต่างก็มีกิเลสเป็นเครื่องน าทาง จึงต่างก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยกันทั้งสิ้น 

            ระดับอภิมนุษย์ (superman หรือ overmanตรงข้ามกับ submanหรือ last man - wbm) 
มนุษย์ในระดับนี้ได้แก่นักปราชญ์ผู้เห็นแจ้งในสัจธรรม รู้ว่าเบื้องหลังของสิ่งที่ปรากฎทั้งหลายคือ
เจตจ านงที่จะมีอ านาจ รู้ว่าพลังหน่วยย่อยทั้งหลายดิ้นรนเอาเปรียบกันอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงตกเป็น
เหยื่อแห่งการเอาเปรียบกันอย่างไม่รู้จบสิ้น นิตเช่คิดว่าศาสดายิ่งใหญ่ทั้งหลานในอดีตได้เห็นสัจธรรมนี้
มาแล้ว แต่ไม่สามารถพูดออกตรง ๆ อาจเป็นเพราะยังไม่พบค าศัพท์ที่เหมาะสมหรืออาจจะกลัวผู้ฟังไม่
เข้าใจ นิตเช่คิดว่าตนเองเห็นแจ้งในสัจธรรมเช่นกันและจะทดลองเสี่ยงพูดตรง ๆ ดู 
            อภิมนุษย์ย่อมมีใจอุเบกขา มีใจสงบ ไม่ตะเกียกตะกาย เพราะรู้ข้อเท็จจริงทางปฏิบัติ 
            มนุษย์เราเกิดมาจะอยู่ในระดับทาสหรือระดับนายอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่ว่าได้ส่วนแบ่งจาก
พลังธรรมชาติมาเข้มข้นเพียงไร ไม่ว่าจะเกิดมาในระดับใดก็ย่อมไม่อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ หากไม่
ปรับปรุงตัวเองก็จะมีความทุกข์และก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพราะต่างก็เห็นแก่ตัว พยายามดิ้นรนเอา
รัดเอาเปรียบกันและกัน ทางพ้นทุกข์มีอยู่อย่างเดียวคือ แต่ละคนจะต้องมุ่งปรับปรุงตัวเองให้เป็นอภิ
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มนุษย์ วิธีปรับปรุงก็คือศึกษาปรัชญาให้รู้สัจธรรมอันแท้จริง และฝึกฝนตนให้มีใจอุเบกขาและสงบ หาก
ในโลกนี้ทุกตนเป็นอภิมนุษย์กันทั้งหมด มนุษย์เราจะอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 

            นิทเช่โจมตีศาสนาคริสต์ 
            สถาบันทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็น Superman เป็นสิ่งที่เราควรพิจารณา 

อุปสรรคอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือศาสนาคริสต์พระคริสต์ได้สร้างจริยธรรมของทาสขึ้นเหตุผลที่ส าคัญที่
ท าลายมนุษยชาติคือการยอมแพ้ความเมตตากรุณาการหนีเอาตัวรอดค่านิยมของสาสนาคริสต์ ฯลฯ 

เป็นสิ่งที่ชวนให้เราเข้าใจผิดหรือหลงผิดว่าเป็นสิ่งดีเลิศความเชื่อที่งมงายและความหลงผิดเป็นเครื่อง
ขวางกั้นความคิดของเรามิให้ก้าวไปข้างหน้าการจินตนาการถึงโลกอ่ืนๆท าให้มองไม่เห็นความส าคัญ  

ของโลกนี้ความสงสารและความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่เลวส าหรับคนผู้ได้รับเคราะห์กรรมถือว่าความ
สงสารและความเห็นอกเห็นใจท าให้คนผู้ได้รับเกิดความอ่อนแอได้ใจคอยรับแต่ความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่นอยู่เรื่อย 

 

ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
 

 ความเป็นมา 

 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม หรือพิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progessivism) 
ให้ก าเนิดขึ้นเพ่ือต่อต้านแนวคิดดั้งเดิมที่การศึกษามักเน้นแต่เนื้อหา สอนให้ท่องจ าเพียงอย่างเดียว  ท า
ให้เด็กพัฒนาด้านสติปัญญาอย่างเดียว ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความกล้าและความมั่นใจในตนเอง
ประกอบกับมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดแนวความคิดปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยมขึ้น ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเกิดขึ้นใน ค.ศ.1870 โดยฟรานซิส ดับเบิ้ลยู
ปาร์คเกอร์ (Francis W. Parker) ได้เสนอให้มีการปฏิรูปการศึกษาเสียใหม่ เพราะการเรียนแบบเก่า
เข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แต่แนวคิดนี้ไม่ได้รับการยอมรับ ต่อมา จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)ได้น า
แนวคิดนี้ มาทบทวนใหม่  โดยเริ่มงานเขียนชื่อ  School of Tomorrow ออกตี พิมพ์ ในปี  ค .ศ .
1915 ต่อมามีผู้สนับสนุนมากขึ้นจึงตั้งเป็นสมาคมการศึกษาแบบพิพัฒนาการ  (ProgessiveEducation 

Association) (Kneller 1971 : 47) และน าแนวคิดไปใช้ในโรงเรียนต่างๆ แต่ก็ถูกจู่โจมตีจากฝ่าย
ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรัชญาการศึกษา สารัตถนิยมกลับมาได้รับ
ความนิยมอีก จนสมาคมการศึกษาพิพัฒนาการนิยมต้องยุบเลิกไป แต่แนวคิดทางการศึกษาปรัชญา
พิพัฒนาการนิยมยังคงใช้ในสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นและแพร่หลายไปยังประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
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 แนวความคิดพื้นฐาน  

 ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมมีพ้นฐานมาจากปรัชญาลัทธิประจักษ์วาท(Empirism) ซึ่งเกิดใน
ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ต่อมาได้น าอาแนวคิดประจักรวาทมาสร้างเป็นปรัชญาลัทธิ
ใหม่  มี ชื่ อ เรี ยกต่ างๆ  กัน  เช่ น  Experimentalism, Pragmatism,Instrumentalism ซึ่ งป รั ชญ า
การศึกษาพิพัฒนาการนิยมก็มีแนวคิดมาจากปรัชญาดังกล่าวค า ว่า พิพัฒน หรือ Progessive 
หมายถึง ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง ไม่หยุด อยู่กับที่สาระส าคัญของความเป็นจริงและการแสวงหาความรู้
ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อม บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้
จากประสบการณ์ ประสบการณ์จะน าไปสู่ความรู้ และความรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ปรัชญานี้เน้น
กระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เมื่อน ามาใช้กับการศึกษา แนวทางของ
การศึกษาจึงต้องพยายามปรับปรุงให้สอดคล้องกับกาลเวลาและภาวะแวดล้อมอยู่เสมอ การศึกษาจะไม่
สอนให้คนยึดมั่นในความจริง ความรู้ และค่านิยมที่คงที่ หรือสิ่งที่ก าหนดไว้ตายตัว ต้องหาทางปรับปรุง
การศึกษาอยู่ เสมอ เพ่ือน าไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ (บรรจง จันทรสา, 2522: 244)    
ปรัชญานี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรัชญาประสบการณ์นิยม (Experimentalism) 

แนวความคิดทางการศึกษา  

 มีแนวคิดว่า การศึกษาคือชีวิต มิใช่เป็นการเตรียมตัวเพ่ือชีวิต หมายความว่า การที่จะมีชีวิตอยู่
อย่างมีความสุขจะต้องอาศัยการเข้าใจความหมายของประสบการณ์นิยม  ฉะนั้นผู้เรียนจึงควรจะได้
เรียนรู้ในสิ่ งที่ เหมาะแก่วัยของเขาและสิ่งที่จัดให้ผู้ เรียนเรียนควรจะเป็นไปในทางที่ก่อให้ เกิด
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัญหาชีวิตและสังคมในปัจจุบัน และหาทางปรับตัวให้เข้ากับภาวะ
ที่เปน็จริงในปัจจุบัน (Kneller 1971 :48 – 53) 
 หลักการทางการศึกษาของปรัชญาพิพัฒนนิยม 

 หลักการของการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมนี้ ก็คือการศึกษาจะต้องพัฒนาเด็กทุก ๆ ด้านไม่
เฉพาะสติปัญญาเท่านั้น โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น เด็กจะต้องพร้อมที่จะไปอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ปรับตัวได้อย่างดี กระบวนการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญพอ ๆ กับเนื้อหา เรื่องของ
ปัจจุบันมีความส าคัญกว่าอดีตหรืออนาคต จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

การศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมนี้ เกิดขึ้นเพ่ือต้านแนวคิดและวิธีการเก่าของการศึกษา
ที่ เน้นแต่ เพียงคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ ง เพราะคิดว่าด้านนั้นส าคัญกว่าดังที่สารัตถนิยมเน้น
ความสามารถทางการจ าและเข้าใจ และมองว่าการศึกษาจะต้องให้การศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ควบคู่กันไป ความสนใจ ความถนัด และลักษณะพิเศษของผู้เรียนควร
ได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริมให้มากที่สุดส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ทั้งในและนอก
ห้องเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและสังคม เพ่ือผู้เรียนจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาได้ 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา  

 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ไม่มีจุดมุ่งหมายที่ตายตัว เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง และเป็นวิถีทางให้ เกิดการเรียนรู้ที่ ใหม่กว่าต่อไปไม่มีที่
สิ้นสุด ส่วนผู้เรียนจะต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป เรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจสามารถน าความรู้ไปปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข  สามารถ
แก้ปัญหาได ้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีวินัยในตนเอง (Self discipline) 

องค์ประกอบของการศึกษา 

 1) หลักสูตร ปรัชญานี้ต้องการให้ผู้เรียนเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตจริง เป็นประสบการณ์ที่
สัมพันธ์กับสังคมหลักสูตรจึงครอบคลุมชีวิตประจ าวันทุกรูปแบบที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้เข้า
ร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ทุกรูปแบบ หลักสูตรจะเน้นวิชาที่ เสริมสร้างประสบการณ์ทาง
สังคม  ตลอดจนชีวิตประจ าวัน  เนื้ อหา ได้แก่สั งคมศึกษา  วิชาทางภาษา  วิทยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ แต่ความส าคัญของการศึกษา พิจารณาในแง่ของวิธีการที่น ามาใช้  คือ กระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสารถในการแก้ปัญหาในบทเรียน  และน าเอา
กระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2) ครู ไม่เป็นผู้ออกค าสั่ง แต่ท าหน้าที่ท าในการแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนแล้วจัดประสบการณ์
ที่ดีที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ครูจะต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง รู้จักผู้เรียนเป็นอย่างดี
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางแผนให้เกิดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียน จัดสภาพในโรงเรียนและในห้องเรียนให้พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ได้
ประสบการณ์ตามที่ต้องการ 
 3) นักเรียน ปรัชญานี้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนมาก ถือว่าผู้เรียนโดยธรรมชาติมีอินทรีย์ที่จะ
สืบเสาะแสวงหาประสบการณ์และพร้อมที่จะรับประสบการณ์ (เมธี  ปิลันธนานนท์, 2523 : 90) ผู้เรียน
จะได้ประสบการณ์ด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) ผู้เรียนจะต้องมีอิสระในการ
เลือกตัดสินใจและต้องท างานร่วมกัน (Participation) เพ่ือให้การเรียนการสอนตรงกับความถนัดความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน 

 4) โรงเรียน ท าหน้าที่เป็นแบบจ าลองสังคม โดยเฉพาะแบบจ าลองที่ดีงามของชีวิตและ
ประสบการณ์ในสังคม โดยการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม  เริ่ม
จากการเรียนรู้ พ้ืนฐานของสังคม ลักษณะอ่ืนๆของสังคม โรงเรียนจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็น
ประชาธิปไตยโดยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆมีความพร้อมมีความรู้จัก และเข้าใจสังคม
อย่างดี พอที่จะออกไปปรับปรุงและพัฒนาสังคมได้ (ศักดา  ปรางค์ประทานพร, 2523 : 64 – 65) 
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 5) กระบวนการเรียนการสอน เป็นการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered) โดยให้
ผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุด การเรียนเป็นเรื่องการกระท า (Doing) มากกว่ารู้ (Knowing) การเรียนการ
สอนจึงให้ผู้เรียนลงมือกระท าเพื่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ การกระท าท าให้สามารถแก้ปัญหา
ได้ ครูต้องจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียน
การสอนใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ (Problem  solving) 
 

ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม   
 

            ความเป็นมา 

            ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Recontructionism) ซึ่งปฏิรูป  (Reconstruct)  หมายถึง  
บูรณะหรือท าขึ้นใหม่  ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม  เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในปี  ค.ศ. 1930  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาหลาย ๆ ด้าน  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ระบบนายทุนจึงเกิดนักคิดกลุ่มหนึ่งที่ได้พยายามจะแก้ปัญหาสังคมโดยให้การศึกษาเป็นตัวน าการปฏิรูป
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม  โดยการล้มระบบเก่าที่ไม่มั่นคงและยุติธรรมลงเสีย  แล้วสร้างระบบ
สังคมใหม่ขึ้นมา  นักคิดกลุ่มนี้ที่เสนอบทบาทใหม่ให้กับโรงเรียนให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมนี้มี
ชื่อเรียกว่า “นักคิดแนวหน้า”  ผู้น าของนักคิดกลุ่มนี้  ได้แก่ จอร์จ  เอส  เค้าทส์  และ ฮาโรลด์  รักก์    
กลุ่มนี้มีความเห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตยโดยที่ประชาชนต้องสามารถควบคุมสถาบันและ
ทรัพยากรต่าง ๆ  ได้เอง  โดยไม่ขึ้นอยู่กับนักการเมืองที่ หวังเอาประชาชนเป็นเครื่องมือ และ
ประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ควรต้องประสานความสอดคล้องกับประชาธิปไตยในแต่ละประเทศทั่วโลก 

            ผู้น าของปฏิรูปนิยมเริ่มจาก จอห์น ดุย (John Dewey) ตั้งแต่ ค.ศ.1920 เสนอแนวคิดเพ่ือ
ปฏิรูปสังคม แต่มิได้มีบทบาทมากนัก เพ่ิงได้รับความนิยมในปี ค.ศ.1930ขณะที่สหรัฐอเมริกาประสบ
ปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจการเมือง และสังคมตกต่ าอย่างมาก ปัญหาคนว่างงานเกิดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม จึงได้เกิดกลุ่มนักคิดแนวหน้า น าโดย จอห์น เอส เค้าทส์ , ฮาโรลด์ รักก์ หาทางแก้ปัญหา โดยใช้ 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เลิกล้มระบบเก่าให้หมด หันไปมุ่งสร้าง
ระบบสังคมขึ้นมาใหม่แบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ค.ศ.1950 ที โอดอร์ 
บราเมลด์ เป็นผู้ท าให้ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เสนอปรัชญาการศึกษา
เพ่ือปฏิรูปสังคมในหนังสือหลายเล่ม ท าให้บราเมลด์ได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของปรัชญาการศึกษา
ปฏิรูปนิยม 

          แนวความคิดพื้นฐาน 

 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมนี้พัฒนามาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism)  และผนวกเอา
ความคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism) เข้าไว้ด้วยกัน (ทองปลิว  ชมชื่น , 2529)  
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ปรัชญาปฏิรูปนิยมเน้นเรื่อง “แรงงาน” (Labor) ว่าเป็นหัวใจของสังคม  และเชื่อว่ามนุษย์จะต้อง
ช่วยกันสร้างระบบสังคมเสียใหม่โดยถือว่า  “การท างานคือชีวิต”  ดังนั้น รูปแบบของการศึกษาในลัทธิ
ปรัชญานี้จึงเน้นการท างานหรือการท าแบบฝึกหัดในบทเรียนต่าง ๆ อย่างมากท่ีสุด  ปฏิบัติการนิยมเน้น
ในการแก้ไขปรับปรุงสภาพสังคม  โดยอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ  พิพัฒนาการนิยมเน้นการพัฒนา
เด็กไปสู่จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียน  และผู้สอนร่วมกันก าหนดขึ้น  การผสมผสานกันระหว่างความคิดสอง
ปรัชญาท าให้ปรัชญาปฏิรูปนิยมก่อตัวขึ้นโดยเน้นการพัฒนาการของบุคคลและของมวลชนเพ่ือเข้าใจ
ตนเองว่ามีความต้องการอะไร สังคมประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความสามารถและจุดมุ่งหมายของ
สมาชิกไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันหมด ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเน้นการปฏิรูปสังคมและสร้างสรรค์
รูปแบบของสังคมข้ึนมาใหม่ในอนาคต 

          หลักการส าคัญ 

 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีหลักการส าคัญ  (George  F.  Kneller,  1971 :62-64  อ้างใน  
สุรินทร์ รักชาติ, 2529 : 59-60)  สรุปได้ดังนี้ 
 การศึกษาต้องเป็นการสร้างระเบียบของสังคมข้ึนมาใหม่ เพ่ือให้ค่านิยมเบื้องต้น ทางวัฒนธรรม
ได้บรรลุความส าเร็จตามที่ต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องให้กลมกลืนกับสภาวะของสังคมและ
เศรษฐกิจสังคมใหม่ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง   โดยประชาชนหรือผู้แทนที่ประชาชน
เลือกมาจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมผลประโยชน์ของสถาบันและทรัพยากรต่าง ๆ ของ
ประเทศ 

การศึกษานั้นนอกจากจะท าให้บุคคลได้พัฒนาสังคมแล้วยังท าให้บุคคลได้เรียนรู้ที่จะเข้าร่วมใน
การวางแผนของสังคมด้วย ดังนั้นสังคมจึงมีส่วนร่วมที่ส าคัญของการศึกษาครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาโดยครูจะต้องเชื่อและไว้วางใจเด็กในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ตาม
กระบวนการของประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยวิธีการและจุดมุ่งหมายปลายทางของ
การศึกษาต้องสนองความต้องการของวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นส าคัญ ดังนั้น  จึงต้องปฏิบัติเนื้อหาวิชา   
วิธีการสอน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหม่  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ 

จุดมุ่งหมายการศึกษา 

 จุดมุ่งหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
บทบาทในการปฏิรูปสังคมเพ่ือใช้การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างสังคมใหม่ที่มีความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงในเรื่องดังกล่าวนี้ไพฑูรย์  ลินลารัตน์  ได้แบ่งเป็นข้อ ๆ  ไว้ดังนี้ 
           การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสังคมโดยตรง    และต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่
เป็นอยู่ด้วยการศึกษาจะต้องมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมบนรากฐานของประชาธิปไตยโดยต้อง
ค านึงถึงพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมการศึกษาจะต้องให้เด็กเห็นความส าคัญของสังคมโดยส่วนรวม   ควบคู่ ไปกับ
ของตนเอง 
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 องค์ประกอบของการศึกษา 

หลักสูตร 
 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเป็นหลักสูตรที่เน้นด้านสังคมเป็นแกนส าคัญ  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจสภาพของสังคม  และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคมเป็นการเตรียม
เด็กให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ  ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมยึด
หลักสูตรแบบแกน  (Core Curriculum or Wheel Curriculum)  คือ การสอนเน้นหลักสูตรที่ยึดถือ
วิชาใดวิชาหนึ่งหรือกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนกลาง  เนื้อหาสาระในหลักสูตรมาจากปัญหาสังคมที่
ผู้เรียนประสบอยู่  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา  และน า
ผลที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรต้องก าหนดให้เด็กได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เด็ก
มองเห็นปัญหาสังคมอย่างเข้าใจแจ่มชัด และร่วมมือกันหาข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้    
เด็กจึงควรได้รับการศึกษาในเรื่องของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน  การขนส่ง การอนามัยและ
สาธารณสุข นิเวศวิทยา  อาชญาวิทยา รวมทั้งวิชาที่สอนในโรงเรียน  ได้แก่ วรรณคดี ดนตรี  ศิลป   
ฟิสิกส์ เคมี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  และคณิตศาสตร์   
การสอนวิชาต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เด็กเห็น  ถึงความสัมพันธ์ของวิชาดังกล่าวและจะท าให้สามารถ
เข้าใจสภาพของสังคมมากข้ึน 

 โรงเรียน 

ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเชื่อว่าบทบาทของโรงเรียนจะต้องสนใจใฝ่หาอนาคต  และน าทาง
ให้เด็กได้พบกับระเบียบของสังคมใหม่โดยการให้การศึกษาฝึกในด้านความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กเพ่ือให้
เด็กพร้อมที่จะร่วมมือในการวางแผนให้กับสังคมใหม่โรงเรียนมีหน้าที่สร้างบรรยากาศแบบสังคม
ประชาธิปไตยให้แก่เด็ก และในเวลาเดียวกันโรงเรียนจะต้องท างานร่วมกับสมาชิกอ่ืน ๆ ของสังคมด้วย   
นั้นก็คือโรงเรียนจะต้องเป็นผู้สร้างสังคมไม่ใช่เป็นผู้ที่ถูกสังคมสร้างขึ้นมา หากต้องการให้สังคมใน
อนาคตเป็นเช่นไร   โรงเรียนก็สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือฝึกอบรมเด็กให้มีบุคลิกภาพทัศนคติ   
และความรู้ความสามารถเป็นอย่างนั้น 

 ผู้สอน 

 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเชื่อว่าครูผู้สอนต้องสามารถท าให้เด็กเห็นว่ามีความจ าเป็นที่
จะต้องสร้างสรรค์สังคมใหม่โดยอาศัยกระบวนการแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  มีการน า
หลักการส าคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ ครูผู้สอนไม่ใช่มีหน้าที่คอยชี้แนะเพียงอย่างเดียว แต่ครูผู้สอน
จะต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นเร่งเร้าให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เพ่ือหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของสังคม นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศ
ตนเพื่อสังคม  มีลักษณะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
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 กระบวนการเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีลักษณะคล้ายคลึงกับปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนาการนิยม  คือ  เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
เช่น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  Method) วิธีการแบบโครงการ (Project  Method) และ
วิธีการแก้ปัญหา (Problem  Solving  Method) นอกจากนั้ นปรัชญานี้ ยั งอาศั ยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical  Method) และวิธีการทางปรัชญา  (Philosophical  Method)  เข้ามา
ประกอบด้วย เพ่ือให้การศึกษาปัญหาต่าง ๆ รัดกุมและสมบูรณ์ที่สุด ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมไม่
ส่งเสริมการเรียนแบบท่องจ าและการสอนแบบบรรยาย ครูผู้สอนและเด็กควรท าอะไรก็ได้เพ่ือสนอง
ความต้องการของตน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สนใจปัญหาของสังคมเสนอแนะ วิธีการแก้ปัญหา    
บรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิสระไม่ใช่  บังคับ การจัดตารางสอนควรมีความยืดหยุ่น  ก าหนดตาม
เวลาเรียนในทฤษฎีการค้นคว้าของเด็กและการอภิปรายเป็นสัดส่วนกัน โดยเน้นการอภิปรายเป็นหลัก 

 

บทสรุป 

 

 การศึกษาปรัชญามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  โดยเนื้อหาปรัชญาทั่วไปช่วยให้ความ
กระจ่างแก่การศึกษาได้  และวิธีการทางปรัชญาก็ช่วยให้การด าเนินทางการศึกษารัดกุมและชัดเจนขึ้น  
โดยเหตุนี้  ปรัชญาการศึกษาจึงเป็นความพยายามที่จะวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  และพิจารณา          
ดูการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม  ให้เข้าใจถึงแก่น  ถึงเหตุผล  ความส าคัญและความสัมพันธ์
ต่าง ๆ  อย่างชัดเจน  มีความต่อเนื่องและมีความหมายต่อมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การพิจารณาปรัชญาการศึกษา  อาจพิจารณาโดยอาศัยปรัชญาทั่วไปเป็นแม่บท  และ
ปรัชญาการศึกษาเดินตามปรัชญาแม่บทนั้น  แต่อีกแนวหนึ่งถือว่า  เมื่อมีการศึกษาจึงมีปรัชญา
การศึกษาเกิดขึ้น  การศึกษาในแนวหลังจึงมุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายและวิธีการ
ทางการศึกษา (Ends and Means) เป็นหลักส าคัญ  โดยพิจารณาองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน           
ในปัจจุบัน แนวคิดท่ีสองนี้เริ่มได้รับความสนใจมากข้ึน 

 นอกจากนั้น  การศึกษาทางปรัชญาการศึกษายังอาจศึกษาเป็นแนวคิดคน  เป็นหัวข้อ  หรือ
เป็นกลุ่มความคิดแต่ละกลุ่มก็ได้  ซึ่งทุกแบบจะมีคุณค่าในเชิงของการตั้งค าถาม  ท าให้เกิดความเข้าใจ  
ขจัดความไม่สอดคล้องหาภาพรวมและหาแนวคิดกิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับวงการศึกษา 
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ค าถามท้ายบทที่ 2 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1.  จงอธิบายความหมายของปรัชญาการศึกษา 

 2.  ลัทธิปรัชญาคืออะไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 3.  จงอธิบายทัศนะเกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษาของนักปรัชญา 

 4.  ลักษณะของปรัชญาการศึกษามีความส าคัญอย่างไร  จงอธิบาย 

 5.  ปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 

 7.  ถ้าท่านจะสร้างปรัชญาการศึกษาข้ึนเอง  ท่านจะสร้างในแนวใด อย่างไร 

 8.  การเขียนหรือวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา  โดยเน้นความคิดคนกับเขียนเป็นหัวข้อ อย่าง
ใดจะน่าสนใจกว่ากันเพราะอะไร 

 9.  ถ้ามีคนมาพูดกับท่านว่าจะศึกษาปรัชญาการศึกษาไปท าไม ไม่มีประโยชน์ เพ้อเจ้อ  
และเสียเวลา  ท่านจะอธิบายแก้ข้อกล่าวหานั้นได้ อย่างไร     
 10. ท่านคิดว่าการศึกษาไทย มีลักษณะทั่วไปอยู่ในกลุ่มปรัชญาใด เพราะอะไร  จงอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทย และการศึกษาโลก 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. บอกความหมายของการศึกษาได้ 
 2. อธิบายความส าคัญของการศึกษาได้ 
 3. อธิบายการศึกษาของไทยสมัยโบราณได้ 
 4. อธิบายการศึกษาของการศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษาได้ 
 5. อธิบายการศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรกได้ 
 6. อธิบายการศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษาได้ 
 7. อธิบายการศึกษาไทยสมัยปัจจุบันได้ 
 8. เปรียบเทียบการศึกษาไทยในแต่ละสมัยได้ 
 9. อธิบายและยกตัวอย่างวิวัฒนาการของการศึกษาโลกได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของการศึกษา   
 2. ความส าคัญของการศึกษา   
 3. การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411)   
 4. การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 – พ.ศ. 2474)  
     5. การศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก (พ.ศ. 2475 – พ.ศ.
2491) 
 6. การศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2534)   
 7. การศึกษาไทยสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน)   
 8. วิวัฒนาการของการศึกษาโลก   
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องวิวัฒนาการของการศึกษาไทย  และการศึกษาโลก มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 2 ที่เรียนมา พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และเนื้อหาประจ า
บทเรียนบทที่ 2 เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและสรุปสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft Power 

Point  เรื่องวิวัฒนาการของการศึกษาไทย  และการศึกษาโลก 

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “วิวัฒนาการของ
การศึกษาไทย  และการศึกษาโลก” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในชั้นเรียน ดังนี้ 
                  - การอภิปรายความเหมือนและแตกต่างของการศึกษาไทยในแต่ละสมัย  
     - การท ากิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     - การชมภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และวิเคราะห ์วิพากษ์ 

                  เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ ่

 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระบทที่ 3 เป็นแผนภูมิความคิด (mind map) 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าค าถามท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 8. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
 9. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษา 
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. ภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 5. ค าถามท้ายบท  
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การวัดผลและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ การวัดผลและการประเมินผล 

1. บอกความหมายของการศึกษาได้ 
2. อธิบายความส าคัญของการศึกษาได้ 
3. อธิบายการศึกษาของไทยสมัย
โบราณได้ 
4. อธิบายการศึกษาของการศึกษาของ
ไทยสมัยปฏิรูปการศึกษาได้ 
5. อธิบายการศึกษาของไทยสมัยการ
ปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก
ได้ 
6. อธิบายการศึกษาไทยสมัยพัฒนา
การศึกษาได้ 
7. อธิบายการศึกษาไทยสมัยปัจจุบัน
ได้ 
8. เปรียบเทียบการศึกษาไทยในแต่ละ
สมัยได้ 
9. อธิบายและยกตัวอย่างวิวัฒนาการ
ของการศึกษาโลกได้ 

1. ซักถาม-ตอบค าถาม
อภิปราย แลกเปลี่ยน 
และการสนทนาร่วมกัน  

2. สังเกตพฤติกรรม        
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียน 

4. ค าถามท้ายบท 

5. แผนภูมิความคิด 
(mind map) 
 

1. นักศึกษาตอบค าถาม และ
อภิปรายได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความสนใจ/ความ
ร่วมมือ และความกระตือรืนร้น
ในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดี 

3. นักศึกษามีความพร้อม/ 
ความตั้งใจและความกล้า
แสดงออกในการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
4. นักศึกษาท าใบกิจกรรมได้
ถูกต้อง ครบสมบูรณ์ และเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

5. นักศึกษาตอบค าถามท้าย
บทเรียนได้ ร้อยละ 80 

6. นักศึกษาท าแผนภูมิความคิด
ได้อยู่ในระดับดี 
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บทท่ี 3 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทย  และการศึกษาโลก 
 

 

 วิวัฒนาการการจัดการศึกษาไทย ได้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยแต่ละยุค          

แต่ละสมัย การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการศึกษาของไทยที่ผ่านมา เพ่ือที่จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญได้เรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดศึกษาของไทยยุคสมัยโบราณ การจัดการศึกษา
สมัยกรุงสุ โขทัย การจัดการศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา การจัดการศึกษาสมัยกรุงธนบุรีและ                      

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การจัดการศึกษาของไทยสมัยปฏิรูป ยุคแรกเริ่ม ยุคขยายงาน ยุคแสวงหา  
ยุคพัฒนา ยุคแห่งความหวัง การจัดการศึกษาเตรียมเข้าสู่สมาคมอาเซียน 
 

ความหมายของการศึกษา 
 

 ผู้ให้ค าจ ากัดความและความหมายของการศึกษาไว้ ดังนี้ 
              ยีน ยัคส์   รุสโซ  (Jean Jacques Rousseau)  ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า
การศึกษาคือการปรับปรุงคนให้เหมาะกับโอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรืออาจกล่าวได้ว่า
การศึกษาคือการน าความสามารถในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              โจฮันเฟรดเดอริค  แฮร์บาร์ต (John  Friedich Herbart) ให้ความหมายของการศึกษาว่า
การศึกษาคือ การท าพลเมืองให้มีความประพฤติด ีและมีอุปนิสัยที่ดีงาม 

              เฟรด  ดเอริค  เฟรอเบล (Friedrich  Froebel) การศึกษาหมายถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของเด็กเพ่ือให้เด็กพัฒนาตนเอง 
              จอห์น  ดิวอ้ี  (John  Dewey)   ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้หลายความหมาย  คือ 

              1.  การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เตรียมตัวเพ่ือชีวิต 

              2.  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

              3.  การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม 

              4.  การศึกษาคือการสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต 

              ม.ล.ปิ่น มาลากุลการศึกษา เป็นเครื่องหมายที่ท าให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล 

              ดร. สาโช  บัวศรี  การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ท าให้คนได้มีการเรียนรู้ 
และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
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              จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการให้ส่งเสริมให้
บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของ
สังคมท่ีมีคุณธรรมสูง 
 

ความส าคัญของการศึกษา 
 

             การศึกษามีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ค ากล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิต และชีวิตคือ
การศึกษา ค ากล่าวเช่นนี้ยังคงเป็นความจริงอยู่ตลอดไป ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาเริ่ม
มีการศึกษาบ้างแล้ว การศึกษาของมนุษย์จะเริ่มอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อชีวิตได้เริ่มลืมตาดูโลก และจะต้อง
ศึกษาอยู่ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะจากโลกนี้ไป การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติ 
และต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง อาจจะกล่าวได้ว่า “ตราบใดที่โลกยังมีมนุษย์ไม่สิ้นสุดการศึกษาต้องอาศัย”  
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์ที่อาศัยโลกอยู่จะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาส าหรับการพัฒนาตน 
เมื่อสมาชิกของสังคมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว สังคมและประเทศชาติรวมทั้งโลกด้วยก็จะ
ได้รับการพัฒนาต่อไปด้วย 

 

การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411) 
 

             การศึกษาสมัยนี้เป็นการศึกษาแบบสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีมากแต่เดิม  จ าเป็นที่คน
ไทยในสมัยนั้นต้องขวนขวายหาความรู้จากผู้รู้ในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งการศึกษาในสมัยนี้มีบ้านและวัด      

เป็นศูนย์กลางของการศึกษา เช่นบ้านเป็นสถานที่อบรมกล่อมเกลาจิตใจของสมาชิกภายในบ้านโดยมีพ่อ     

และแม่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดอาชีพและอบรมลูก ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) วังเป็นสถานที่รวม
เอานักปราชญ์สาขาต่าง ๆ มาเป็นขุนนางรับใช้เบื้องพระยุคลบาทโดยเฉพาะงานช่างศิลปหัตถกรรมเพ่ือ
สร้างพระราชวังและประกอบพระราชพิธีต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ จากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง (ยนต์  ชุ่มจิต, 2544) ส่วนวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพระจะท า
หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ชายไทยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและ
บวชเรียนในสังคมไทยจึงนิยมให้ผู้ชายบวชเรียนก่อนแต่งงานท าให้มีคุณธรรมและจิตใจมั่นคงสามารถ
ครองเรือนได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ผู้ที่มาบวชเรียนมาแสวงหาความรู้เรื่องธรรมะในวัดแล้ว            
ยังสามารถแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวิทยาการต่าง ๆ ที่เคยได้อบรมจาก ครอบครัวมา 
จะเห็นได้ว่าสถาบันทั้งสามนี้ล้วนแต่มี บทบาทในการศึกษาอบรมส าหรับคนไทยในสมัยนั้น ในการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง นอกจากนี้ในชุมชนต่าง ๆ ก็มีภูมิปัญญามากมายซึ่งมีปราชญ์
แต่ละสาขาวิชา เช่น ด้านการก่อสร้าง หัตถกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม และแพทย์แผนโบราณ   
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เป็นต้น (วิไล  ตั้งจิตสมคิด, 2539) ส่วนพระมหากษัตริย์ในสมัยนี้มีพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาในสมัยนั้นและมีอิทธิพลต่อมา กล่าวคือ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชและพระมหา
ธรรมราชาที่ 1 (พระเจ้าลิไท) ซึ่งพระราชกรณียะกิจที่ส าคัญ เช่น การประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นครั้งแรก 
โดยทรงดัดแปลงมาจากตัวหนังสือขอมและมอญ อันเป็นรากฐานด้านอักษรศาสตร์จนน ามาสู่การพัฒนา
ปรับปรุงเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน (เจือจันทร์  จงสถิตอยู่, 2530) ศิลาจารึกหลักที่ 1 จึงเป็นศิลาจารึกที่
จารึกเป็นอักษรไทยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสุโขทัยในด้านประวัติศาสตร์ส่วนการบ ารุง
พุทธศาสนาในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระเจ้าลิไท) ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากใน
สมัยนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์ทรงสละราชย์สมบัติออกบวชเป็นพระภิกษุชั่วระยะหนึ่ง นับเป็น
แบบอย่างของการบวชเรียนในสมัยต่อมา การที่พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์โดย
ก าหนดให้การปกครองสงฆ์ออกเป็นสองคณะ กล่าวคือ คณะอรัญวาสีและคณะคามวาสี และการที่
พระองค์ทรงพระนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการสอน
ศีลธรรมให้ราษฎรประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามละเว้นความชั่ว ผู้ประพฤติดีจะได้ขึ้นสวรรค์ผู้ประพฤติชั่ว
จะต้องตกนรก ซึ่งพระองค์ทรงบรรยายไว้อันน่าสะพรึงกลัวนับเป็น วรรณคดีร้อยแก้วที่มีความส าคัญ
ที่สุดในสมัยสุโขทัย โดยกล่าวถึงโลกมนุษย์ สวรรค์และนรกเป็นวรรณคดีที่ได้รับการกล่าวอ้างถึงใน
วรรณกรรมต่างๆ และเป็น วรรณคดีที่มีความส าคัญต่อค าสอนในพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้  
(สมบูรณ์  พรรณนาภพ, 2539) 
 

             1. การศึกษาในสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781 – พ.ศ. 1921) มีลักษณะการจัด ดังนี้ 
                1.1 รูปแบบการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ  

           ฝ่ายอาณาจักรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่หนึ่งเป็นการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้ชายที่เป็นทหาร เช่น มวย กระบี่กระบองและอาวุธต่างๆ ตลอดจนวิธีการบังคับม้า ช้างต าราพิชัยยุทธ
ซึ่งเป็นวิชาชั้นสูงของผู้ที่จะเป็นแม่ทัพนายกอง และส่วนที่สองพลเรือน เป็นการจัดการศึกษาให้แก่        
พลเรือนผู้ชายเรียนคัมภีร์ไตรเวทโหราศาสตร์เวชกรรม ฯลฯ ส่วนพลเรือนผู้หญิงให้เรียนวิชาช่างสตรี 
การปัก การย้อม การเย็บการถักทอ นอกจากนั้นมีการอบรมบ่มนิสัย กิริยามารยาทการท าอาหารการ
กินเพ่ือเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีต่อไป  

           ฝ่ายศาสนาจักรเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการจัดการศึกษาในสมัยสุโขทัย
จึงเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นพระพุทธศาสนาและศิลปศาสตร์ สมัยนี้พ่อขุนรามค าแหงได้น าช่างชาวจีน
เข้ามาเผยแพร่การท าถ้วยชามสังคโลกให้แก่คนไทย และหลังจากที่ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยแล้วงาน
ด้านอักษรศาสตร์เจริญขึ้น มีการสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวัง มีวรรณคดีที่ส าคัญ คือ หนังสือ
ไตรภูมิพระร่วงและต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
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ภาพที่ 3.1  หนังสือไตรภูมิพระร่วงและต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 

ที่มา : https://tjstudio2017.blogspot.com/2017/11/set-242.html 

 

                1.2 สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสมัยนี้ ประกอบด้วย 

                     - บ้าน เป็นสถาบันสังคมพ้ืนฐานที่ช่วยท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพตาม
บรรพบุรุษการก่อสร้างบ้านเรือนศิลปการป้องกันตัวส าหรับลูกผู้ชายและการบ้านการเรือน เช่น          

การจีบพลู การท าอาหารและการทอผ้าส าหรับลูกผู้หญิง เป็นต้น 

                     - ส านักสงฆ์ เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญของราษฎรทั่วไป เพ่ือหน้าที่ขัดเกลาจิตใจและ
แสวงหาธรรมะตา่งๆ 

                     - ส านักราชบัณฑิตเป็นบ้านของบุคคลที่ประชาชนยกย่องว่ามีความรู้สูงบางคนก็เป็น
ขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์ บางคนก็เคยบวชเรียนแล้วจึงมีความรู้แตกฉานในแขนงต่าง ๆ 

                     - พระราชส านักเป็นสถานศึกษาของพระราชวงศ์และบุตรหลานของขุนนางในราช
ส านักมีพราหมณ์หรือราชบัณฑิตเป็นครูสอน 

                1.3 วิชาที่สอน ไม่ได้ก าหนดตายตัว พอแบ่งออกได้ดังนี้ 
                     - วิชาความรู้สามัญ สันนิษฐานว่าในช่วงต้นสุโขทัยใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตใน
การศึกษา ต่อมาในสมัยหลังจากท่ีพ่อขุนรามค าแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ พ.ศ. 1826 จึงมี
การเรียนภาษาไทยกัน 

                     - วิชาชีพ เรยีนกันตามแบบอย่างบรรพบุรุษ ตระกูลใดมีความช านาญด้านใดลูกหลาน
จะมีความถนัดและประกอบอาชีพตามแบบอย่างกันมา เช่น ตระกูลใดเป็นแพทย์ก็จะสอนบุตรหลานให้
เป็นแพทย์ 
                     - วิชาจริยศึกษา สอนให้เคารพนับถือบรรพบุรุษ การรู้จักกตัญญูรู้คุณการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และการรู้จักท าบุญให้ทาน ถือศีลในระหว่างเข้าพรรษา เป็นต้น 
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             2. การศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310)  
                 กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีอันยาวนาน 417 ปี ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเกิดจากมีชนชาติต่าง ๆ ในเอเชียเข้ามาติดต่อค้าขาย
และเข้ามาเพ่ือตั้งหลักแหล่งหากินในดินแดนไทย เช่น จีน มอญ ญวน เขมร อินเดียและอาหรับ และ
ต้ังแต่รัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ชาติตะวันตกได้เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขาย เช่น ชาติโปรตุเกสเข้ามาเป็น
ชาติแรก และมีชนชาติอ่ืน ๆ ติดตามมา เช่น ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น มีผลให้การศึกษาไทยมี
ความเจริญขึ้น โดยเฉพาะใน รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ลักษณะการจัดการศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา มีดังนี้ 
                 2.1 รูปแบบการจัดการศึกษา มีดังนี ้ 
                      - การศึกษาวิชาสามัญ เน้นการอ่าน เขียน เรียนเลขอันเป็นวิชาพ้ืนฐานส าหรับการ
ประกอบสัมมาอาชีพของคนไทย พระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียนภาษาไทย ชื่อ จินดามณี ถวายสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชซึ่งใช้เป็นแบบเรียนสืบมาเป็นเวลานาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  แบบเรียนภาษาไทย จินดามณี 

ที่มา : http://krupatom.com  

 

                      - การศึกษาทางด้านศาสนา วัดยังมีบทบาทมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
พระองค์ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาโดยทรงวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าประชาชนคนใดไม่เคยบวชเรียนเขียนอ่านมา
ก่อนจะไม่ทรงแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา มีนักสอน
ศาสนาหรือมิชชันนารีได้จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและวิชาอ่ืน ๆ ขึ้นเรียกโรงเรียนมิชชันนารีนี้ว่า 
โรงเรียนสามเณร เพื่อชักจูงให้ชาวไทยหันไปนับถือศาสนาคริสต์ 
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                      - การศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดีปรากฏว่ามีการสอนทั้งภาษาไทย บาลี 
สันสกฤตฝรั่งเศส เขมร พม่า มอญ และภาษาจีน ในรัชสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชมีวรรณคดี
หลายเล่ม เช่น เสือโคค าฉันท์ สมุทรโฆษค าฉันท์ อนิรุทธ์ค าฉันท์ และก าสรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น 

                      - การศึกษาของผู้หญิ ง มีการเรียนวิชาชีพ การเรือนการครัวทอผ้าตลอดจน
กิริยามารยาท เพ่ือป้องกันไม่ให้เขียนเพลงยาวโต้ตอบกับผู้ชาย แต่ผู้หญิงที่อยู่ใน ราชตระกูลเริ่มเรี ยน
ภาษาไทยตลอดทั้งการประพันธ์ด้วย ในสมัยนี้โปรตุเกสเป็นชาติแรกที่น าวิธีการท าขนมหวานที่ใช้ไข่มา
เป็นส่วนผสม เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง มาเผยแพร่จนเป็นเอกลักษณ์ขนมหวานของไทยในปัจจุบัน 

                      - การศึกษาวิชาการด้านทหาร มีการจัดระเบียบการปกครองในแผ่นดิน สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถทรงแยกราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกัน หัวหน้าฝ่ายทหารเรียกว่า             
สมุหกลาโหม ฝ่ายพลเรือนเรียกว่า สมุหนายก ในรัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงจัดวางระเบียบทางด้าน
การทหาร มีการท าบัญชี คือ การเกณฑ์คนเข้ารับราชการทหาร ผู้ชายอายุตั้ งแต่ 13 ปีขึ้นไปถึง 60 ปี 
เรียกว่าไพร่หลวง เชื่อว่าต้องมีการศึกษาวิชาการทหาร เป็นการศึกษาด้านพลศึกษาส าหรับผู้ชาย ฝึก
ระเบียบวินัยเพื่อฝึกอบรมให้เป็นก าลังส าคัญของชาติ 
                 2.2 สถานศึกษา ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ยังคงเหมือนกับสมัยสุโขทัยที่ต่างออกไป คือมี
โรงเรียนมิชชันนารีเป็นโรงเรียนที่ชาวตะวันตกได้เข้ามาสร้างเพ่ือเผยแพร่ศาสนาและขณะเดียวกันก็สอน
วิชาสามัญด้วย 

                 2.3 เนื้อหาวิชาที่สอนมีสอนทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ กล่าวคือ 

                      - วิชาสามัญ มีการเรียนวิชาการอ่าน เขียน เลข ใช้แบบเรียนภาษาไทยจินดามณี 

                      - วิชาชีพเรียนรู้กันในวงศ์ตระกูล ส าหรับเด็กผู้ชายได้เรียนวิชาวาดเขียน แกะสลัก
และช่างฝีมือต่าง ๆ ที่พระสงฆ์เป็นผู้สอนให้ส่วนเด็กผู้หญิงเรียนรู้การบ้านการเรือนจากพ่อแม่สมัยต่อมา
หลังชาติตะวันตกเข้ามาแล้วมีการเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้วยเช่น ดาราศาสตร์ การท าน้ าประปา การท าปืน 
การพาณิชย์ แพทยศาสตร์ ต ารายา การก่อสร้างต าราอาหาร เป็นต้น 

                      - ด้านอักษรศาสตร์ มีการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ มีวรรณคดีหลายเล่มที่เกิดขึ้น เช่น 
สมุทรโฆษค าฉันท์ และก าศรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น อีกทั้งมีการสอนภาษาไทย บาลี สันสกฤต ฝรั่งเศส 
เขมร พม่า มอญ และจีน 

                      - วิชาจริยศกึษา เน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนามากขึ้น เช่นในสมัยพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ ทรงกวดขันในเรื่องการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาก มีการก าหนดให้ผู้ชายที่เข้ารับ
ราชการทุกคนจะต้องเคยบวชเรียนมาแล้ว เกิดประเพณีการอุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี นอกจากนี้ใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงให้เสรีภาพไม่กีดกันศาสนา ทรงอุปถัมภ์พวกสอนศาสนา เพราะทรงเห็นว่า
ศาสนาทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี 
                      - วิชาพลศกึษายังคงเหมือนสมัยสุโขทัย 
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             3. การศึกษาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2311 –พ.ศ. 2411)  
                 การศึกษาในสมัยนี้เช่นเดียวกับสมัยอยุธยาบ้านและวัดยังคงมีบทบาทเหมือนเดิม การ
จัดการศึกษาในช่วงนี้ มีดังนี้ 
                 3.1 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นระยะเก็บรวบรวมสรรพต าราจากแหล่งต่าง ๆ ที่รอดพ้น
จากการท าลายของพม่า เน้นการท านุบ ารุงต าราทางศาสนา ศิลปะและวรรณคดี 
                 3.2 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงฟ้ืนฟูการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ 
วรรณคดี มีการแต่งรามเกียรติได้เค้าโครงเรื่องมาจากอินเดียเรื่อง รามายณะ ศิลปะ กฎหมาย เช่น 
กฎหมายตรา3ดวง และหลักธรรมทางศาสนา มีการสังคายนาพระไตรปิฎก 

                 3.3 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เริ่มมีชาวยุโรปเช่น ชาติโปรตุเกสเข้า
มาติดต่อทางการค้ากับไทยใหม่ หลังจากเลิกราไปเมื่อประมาณปลายสมัยอยุธยา และชาติอ่ืน ๆ ตาม
เข้ามาอีกมากมาย เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา เป็นต้น เนื่องจากยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้
เปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้มือมาใช้เครื่องจักร พลังงานจากไอน้ าสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นจึง
ต้องหาแหล่งระบายสินค้า ในสมัยนี้ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งวิชาสามัญ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์                 
จริยศาสตร์ มีการตั้งโรงทานหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ให้การศึกษา 

                 3.4 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาเป็น
พิเศษ มีการจารึกวิชาความรู้สามัญและวิชาชีพลงในแผ่นศิลาประดับไว้ตามระเบียงวัดพระเชตุพนจนมีผู้
กล่าวว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย มีการใช้หนังสือไทยชื่อ ประถม ก กา และประถมมาลา 
นับเป็นแบบเรียนเล่มที่ 2 และ 3 ต่อจากจินดามณีของพระโหราธิบดี ต่อมานายแพทย์ ดี บี บรัดเลย์ได้
น ากิจการแพทย์สมัยใหม่ เช่น การผ่าตัดเข้ามารักษาคนไข้และการตั้งโรงพิมพ์หนังสือไทยเป็นครั้งแรก
ในปีพ.ศ. 2379 โดยรับจ้างพิมพ์เอกสารทางราชการเรื่องห้ามสูบฝิ่น จ านวน 9,000 ฉบับ เมื่อปี พ.ศ. 
2382 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3  แบบเรียนประถม ก กา  
ที่มา : http://www.su-usedbook.com/product-th  
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                 3.5 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยนี้ชาวยุโรป และอเมริกันเริ่มเข้า
มาติดต่อค้าขายและสอนศาสนา มีการน าวิทยาการสมัยใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในเมืองไทยเพ่ิมขึ้น และ
พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาจึงทรงจ้างนางแอนนา เอช เลียวโนเวนส์ มาสอนสมเด็จ        

พระเจ้าลูกยาเธอ เมื่อ พ.ศ. 2405 จนรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ลักษณะการจัดการศึกษาเป็น
แบบเดิมทั้งวัดและบ้าน ในส่วนวิชาชีพและวิชาสามัญ มีอักษรศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาหรือวิทยาศาสตร์
การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411 ) ยังเน้นการจัดการศึกษาที่วัดและบ้าน โดยมี
หลักสูตรเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งในด้านโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โหราศาสตร์ และไสย
ศาสตร์จากอาศัยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มาจนกระทั่งในสมัยพระนารายณ์มหาราชเริ่มใช้หนังสือ
จินดามณีเล่มแรก ต่อมามีประถม ก กา และประถมมาลา ส่วนครูผู้สอนได้แก่ พระภิกษุ นักปราชญ์ราช
บัณฑิต พ่อแม่  ช่างวิชาชีพต่าง  ๆ ส าหรับการวัดผลไม่มีแบบแผนแต่มักจะเน้นความจ าและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพจึงจะได้รับการยกย่องและได้รับราชการ 

 

การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 – พ.ศ. 2474) 
 

 การศึกษาในสมัยนี้ มุ่ งให้คนเข้ารับราชการและมีความรู้ทัดเทียมฝรั่งแต่ไม่ใช่ฝรั่ ง                
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
 1. การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่พระองค์ได้
ครองราชย์แล้ว ก็ได้ทรงปรับปรุงประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการปกครอง การศาล 
การคมนาคมและสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นพระองค์ได้ทรงตระหนัก เพ่ือ
ปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถจะช่วยให้ ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ 
ด้าน ดังพระราชด ารัสที่ว่า “ วิชาหนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือและเป็นที่น่าสรรเสริญมาแต่โบราณว่า เป็น
วิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ยิ่งใหญ่นับแต่ พระมหากษัตริย์เป็นต้นมา ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและ
จ าเป็นจะต้องรู้เพราะเป็นวิชาที่อาจท าให้การทั้งปวงส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง… (ประไพ เอกอุ่น. 2542: 

83 - 84) การที่พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้มีการจัดการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบ
แผน (Formal education) มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนเกิดขึ้นในวังและในวัด มีการก าหนดวิชาที
เรียน มีการเรียนการสอบไล่ และมีทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยที่มีผลใน
การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มีหลายปัจจัย เช่น  
     - แนวคิดและวิทยาการต่าง ๆ ของชาติตะวันตก ซึ่งคณะมิชชันมารีได้น าวิทยาการเข้ามา
เผยแพร่ในด้านการแพทย์ การพิมพ์หนังสือและระบบโรงเรียนของพวกสอนศาสนา ตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาถึงในสมัยนี้ 
เป็นเหตุให้ไทยต้องรับและปรับปรุงแนวคิดในการจัดการศึกษาขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
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     - ภัยจากการคุมคามของประเทศมหาอ านาจในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19หรือปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ลัทธิจักรพรรดินิยมก าลังแผ่ขยายมายังประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
พม่า ญวน เขมรและมลายูเป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศมหาอ านาจ ส่วนประเทศ
ไทยมีจุดอ่อนทั้งในเรื่องความล้าหลัง ระบบการปกครองและการก าหนดเขตแดนที่ชัดเจนพระองค์จึง
ทรงห่วงใยบ้านเมือง จึงด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบประณีประนอมและเร่งปรับปรุงประเทศ          
โดยเน้นการศึกษาของชาติ  
     - ความต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามารับราชการเนื่องจากพระองค์ทรง
ปรับปรุงและขยายงานในส่วนราชการต่างๆ จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนคนให้เข้ามารับราชการ 

     - โครงสร้างของสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเลิกทาสและมีการติดต่อกับ
ต่างประเทศมากขึ้น วัฒนธรรมแบบอย่างตะวันตกได้แพร่หลายจึงจ าเป็นต้องการปรับปรุงการศึกษา 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

     - การที่พระองค์ได้เสด็จต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป ท าให้ได้แนวความคิดเพ่ือ
น ามาปฏิรูปการศึกษาและใช้เป็นแนวทางพัฒนาบ้านเมือง 
     1.1 การจัดตั้งสถานศึกษา 

                        ปี พ.ศ. 2414  จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือฝึกคนให้เข้ารับ
ราชการ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) ในขณะนั้นเป็นหลวงสารประเสริฐเป็นอาจารย์
ใหญ่ โดยมีการสอนหนังสือไทย การคิดเลข และขนบธรรมเนียมราชการ นอกจากมีการจัดตั้งโรงเรียน
หลวงส าหรับสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง เกิดจากแรงผลักดันทางการเมืองที่ส่งผลให้ไทย
ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือจะได้เจรจากับมหาอ านาจตะวันตก และมีการส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชา
ครูที่ประเทศอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร)  
ที่มา : http://thn244599thai.blogspot.com/2016/08/blog-post_40.html 
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                        ปี พ.ศ. 2423 จัดตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยในพระบรมมหาราชวังเป็นโรงเรียนสตรี  
                        ปี พ.ศ. 2424 ปรับปรุงโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบให้เป็นโรงเรียนนายทหาร
มหาดเล็ก ต่อมาได้กลายเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในปี พ.ศ. 2453 และปี พ.ศ. 2459 ได้ตั้งเป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                        ปี พ.ศ. 2425 จัดตั้งโรงเรียนแผนที่และในปี พ.ศ.2427 จดัตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับ
ราษฎรขึ้นตามวัดในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง และแห่งแรก คือ โรงเรียนมหรรณพาราม  
                        ปี พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น เรียกว่า โรงเรียนแพทยากร ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ า
หน้าโรงพยาบาลศิริราช ใช้เป็นที่สอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน  
                        ปี พ.ศ. 2435 จัดตั้งโรงเรียนมูลศึกษาขึ้นในวัดทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและหัว
เมือง โดยประสงค์จะขยายการศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยให้แพร่หลายเป็นแบบแผนยิ่งขึ้น และตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเป็นแห่งแรกที่ต าบลโรงเลี้ยงเด็ก ต่อมาย้ายไปอยู่ท่ีวัดเทพศิรินทราวาส  
                        ปี พ.ศ. 2437 นักเรียนฝึกหัดครูชุดแรก 3 คนส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
เป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
                        ปี พ.ศ. 2449 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่ งตั้งอยู่ที่วัดเทพศิริทราวาส ไปรวมกับ
โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก (บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ปรับปรุงหลักสูตรให้สูงขึ้นเป็น โรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์สอนหลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่ส าเร็จมัธยมศึกษา  
                        ปี พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย 

     1.2 การบริหารการศึกษา 

                        เมื่อจ านวนโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งต่างหาก เช่น ปี พ.ศ. 2430 ทรงโปรดเกล้า ฯให้ตั้งกรมศึกษาธิการโดนโอนโรงเรียนที่สังกัดกรม
ทหารมหาดเล็กมาทั้งหมดให้กรมหมื่นด ารงราชานุภาพเป็นผู้บัญชาการอีกต าแหน่งหนึ่ง ปี พ.ศ. 2432 

รวมกรมศึกษาธิการเข้าไปอยู่ในบังคับบัญชาของกรมธรรมการ และ ปีพ.ศ. 2435 ประกาศตั้งกระทรวง
ธรรมการ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เป็นเสนาบดีมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา การพยาบาล 
พิพิธภัณฑ์และศาสนา 
     1.3 การจัดแบบเรียนหลักสูตรและการสอบไล่ 
                        ปี พ.ศ. 2414 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย             
อาจาริยางกูร) เรียบเรียงแบบเรียนหลวงขึ้น 1 เล่ม ชุดมูลบรรพกิจเพ่ือใช้เป็นบทหลักสูตรวิชาชั้นต้นปี 
พ.ศ. 2427 ก าหนดหลักสูตรชั้นประโยคหนึ่งโดยอนุโลมตามแบบเรียนหลวงหกเล่ม นับเป็นปีแรกที่จัด
ให้มีการสอบไล่วิชาสามัญและมีการก าหนดหลักสูตรชั้นประโยคสอง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชา
สามัญศึกษาหมายถึง ความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ส าหรับเสมียนในราชการพลเรือนตามกระทรวงต่าง ๆ 
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                        ปี พ.ศ. 2431 กรมศึกษาธิการ จัดท าแบบเรียนเร็วใช้แทนแบบเรียนหลวงชุดเดิม          

ผู้แต่งคือ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ) 1 ชุด มี 3 เล่ม 

                        ปี พ.ศ. 2433 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชา พ.ศ. 2433 มีผลท าให้หลักสูตร
ภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ประโยค หลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 6 ชั้น 

                        ปี พ.ศ. 2434 ได้แก้ไขการสอบไล่จากเดิมปีละครั้งเป็นปีละ 2 ครั้งเพ่ือไม่ให้นักเรียน
เสียเวลานานเกินไป 

 

 2. การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการศึกษา มีดังนี้ 
                  - พระบรมราชโชบายในการปกครองประเทศ เพ่ือให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมกับนานาประเทศโดยการส่งทหารไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้
พระองค์ทรงสร้างความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนชาวไทยโดยมีสาระส าคัญของอุดมการณ์ชาตินิยม
คือ ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และความยึดมั่นในพุทธศาสนา 
                  - พระองค์ทรงศึกษาวิชาการจากต่างประเทศ และเมื่อเสด็จกลับมาแล้วพระองค์ได้ทรง
น าเอาแบบอย่างและวิธีการที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศึกษา เช่น ทรงน าเอา
แบบอย่างและวิธีการที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศึกษา เช่น ทรงน าเอาวิชาลูกเสือ
จากประเทศอังกฤษเข้ามาจัดตั้งกองเสือป่าพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์โดยทรงแปลวรรณคดี
ต่างประเทศเป็นภาษาไทยและทรงนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง 
                  - ผลอันเนื่องจากการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อคนส่วนมากที่ ได้รับการศึกษามีความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองประเทศในระบอบ
รัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภาจึงมีความปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย
และปัญหาอันเกิดจากคนล้นงานและคนละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานเดิมมุ่งที่จะหันเข้าสู่อาชีพราชการมาก
เกินไป 

                  วิวัฒนาการในการจัดการศึกษา มีดังนี ้
                  ปี พ.ศ. 2453 ประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเพ่ือฝึกคนเข้ารับราชการตาม
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และต่อมาปี พ.ศ. 2459 ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี้
ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย 

                  ปี พ.ศ. 2454 ตั้งกองลูกเสือหรือเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรกโครงการศึกษาพ.ศ. 2456 และ
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2458 โดยมุ่งให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการท ามาหาเลี้ยงชีพตามอัตภาพของตน
พยายามที่จะเปลี่ยนค่านิยมของประชาชนไม่ให้มุ่งที่จะเข้ารับราชการอย่างเดียว ปีพ.ศ. 2459 จัดตั้งกอง
ลูกเสือหญิงและอนุกาชาดโรงเรียนกุลสตรีวังหลังและได้จัดตั้งกองลูกเสือหญิงขึ้นเรียกว่า เนตรนารี            
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ปี พ.ศ. 2461 มีการปรับปรุงและขยายฝึกหัดครูขึ้นโดยโอนกลับมาขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเดิม
เป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน 

                  ปี พ.ศ. 2461 ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์  
                  ปี พ.ศ. 2464 ปรับปรุงโครงการศึกษาชาติโดยวางโครงการศึกษาขึ้นใหม่เพ่ือส่งเสริมให้
ท ามาหาเลี้ยงชีพ นอกเหนือจากท าราชการ 

                  ปี พ.ศ. 2464 ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาบังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์
หรือย่างเข้าปีที่ 8 ให้เรียนอยู่ในโรงเรียนจนถึงอายุ 14 ปีบริบูรณ์หรือย่างเข้าปีที่ 15 โดยไม่ต้องเสียค่า
เล่าเรียนและมีการเรียกเก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนคนละ 1 - 3 บาทเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการจัด
ด าเนินการประถมศึกษา 
 

 3. การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการศึกษาในสมัยนี้มีดังนี้ 
                  - ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศมีกลุ่มผู้ตื่นตัวทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช 

                  - ปัญหาสืบเนื่องจากอิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตก ซึ่งตกค้างมาตั้งแต่รัชกาลก่อน ๆ 

                  - ปัญหาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ในระหว่าง พ.ศ.  2463 - พ.ศ. 2474 

เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า จนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องตัดทอนรายจ่ายลงมีการยุบหน่วยงานและปลด
ข้าราชการออกสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
                  - ปัญหาสืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือพระราชบัญญัติประถมศึกษา
ท าให้การศึกษาแพร่หลายออกไป แต่ขาดความพร้อมทางด้านงบประมาณการศึกษา 
                  วิวัฒนาการในการจัดการศึกษา มีดังนี ้
                  ปี พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการอย่างเดิม 

                  ปี พ.ศ. 2473 ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีคนละ 1 - 3บาทจากผู้ชายทุกคนที่มีอายุ
ระหว่าง 16 - 60 ปีโดยใช้เงินจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอุดหนุนการศึกษาแทน 

                  ปี พ.ศ. 2474 ปรับปรุงกระทรวงธรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ าของ
ประเทศโดยยุบกรมสามัญศึกษาในตอนนั้น กระทรวงธรรมการจึงมีหน่วยงานเพียง 3 หน่วยคือ
กองบัญชาการ กองตรวจการศึกษากรุงเทพ ฯ และกองสุขาภิบาลโรงเรียน 
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การศกึษาของไทยสมยัการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก (พ.ศ. 2475 – พ.ศ.2491) 
 

 ปัจจัยของไทยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา 

 1. นโยบายการจัดการศึกษาของคณะราษฎร์ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475            
คณะราษฎร์ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้วางเป้าหมายส าคัญหรือ
อุดมการณ์ของคณะราษฎร์ มีปรากฏอยู่ในหลัก 6 ประการ ข้อที่ 6 จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่
ราษฎร เพราะคณะราษฎร์มีความเห็นว่าการที่จะให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เมื่ อประชาชนมีการศึกษาดี
ย่อมจะท าให้ประเทศชาติเจริญขึ้นด้วย ดังจะเห็นได้จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพระยามโนปกรณ์
นิติธาดา พ.ศ. 2475 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาเพ่ือจะให้พลเมืองได้มีการศึกษาโดยแพร่หลาย                
ก็จะต้องอนุโลมตามระเบียบการปกครองที่ให้เข้าลักษณะเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ หลักสูตรของ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะต้องขยายให้สูงขึ้นเท่าเทียมอารยประเทศ ในการนี้จะต้องเทียบหลักสูตร
ของนานาประเทศ หลักสูตรใดสูงถือตามหลักสูตรนั้น” รัฐบาลชุดต่อๆ มาก็ได้พยายามที่จะได้จัด
การศึกษาให้ทั่วถึงในหมู่ประชาชนทั่วไป ถ้าวิ เคราะห์ดูจากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพบว่า ได้ตั้ง
ความหวังเรื่องการศึกษาไว้สูงเกินไปจะให้เท่าเทียมอารยประเทศ ซึ่งสภาวการณ์ในประเทศขณะนั้นยัง
ไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนั้น เป็นผลให้เกิดปัญหา
ในการจัดการศึกษานับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 2. การเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะ
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การศึกษา หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้รับความเสียหาย อันสืบเนื่องมาจากสงครามโลก
ครั้งที่สอง จึงจ าเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารโลกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศและประเทศไทยสมัคร
เป็นสมาชิกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ท าให้ประเทศไทยได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ท าให้แนวคิดทางการศึกษา
ของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอย่างมาก 

 วิวัฒนาการการจัดการศึกษา มีดังนี ้
 1. มีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว โดยจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตั้งสภา
การศึกษา พ.ศ. 2475 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ ต่อมามีการปรับปรุงการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี และประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 
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 2. การมอบให้ท้องถิ่นจัดการศึกษา พ.ศ. 2476 และยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตรา
พระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น และเทศบาลได้จัดการศึกษาอย่างแท้จริงใน พ.ศ. 2478 

 3. การปรับปรุงหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและเหตุการณ์ส าคัญทาง
การศึกษา ดังเช่น  
                  ปี พ.ศ. 2476 มีการปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงธรรมการและประกาศตั้ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  
                  ปี  พ .ศ . 2477 โอนคณ ะนิ ติ ศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ไปสมทบกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  
                  ปี พ.ศ. 2478 ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาท่ัวประเทศ  
                  ปี พ.ศ. 2488 ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 เป็นผลให้การศึกษาใน
ระยะหลังได้เปลี่ยนไปอย่างมาก การศึกษาได้ขยายตัวขึ้นทุกระดับเพราะประเทศก าลังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนา จึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้พลเมืองได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
สามารถเพ่ิมรายได้ของตน และช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น 

 

การศึกษาไทยสมัยพฒันาการศึกษา (พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2534) 

 

 การศึกษาสมัยนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2494 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2503 ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 ในปี พ.ศ. 2520 

 วิวัฒนาการการจัดการศึกษา มีดังนี ้
 ปี พ.ศ. 2492 มีการ  จัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ที่ถนนประสานมิตร (ต่อมาในปี 
2496 ได้กลายเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา)  
 ปี พ.ศ. 2494  ประกาศใช้ “แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494” โดยแตกต่างจากแผนก
การศึกษาฉบับก่อนๆ คือ มีการก าหนดองค์สี่แห่งการศึกษาคือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และ
หัตถศึกษา(ได้อิทธิพลปรัชญาการศึกษาแบบอเมริกัน) แผนการศึกษาฉบับนี้ได้ยกฐานะกองโรงเรียน
ประชาบาลในกรมสามัญศึกษาขึ้นเป็นกรม ประชาศึกษา เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และ
การศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีความพยายามขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 7 ปีอีกด้วย 

 ปี พ.ศ. 2503  ในวันที่ 20 ตุลาคม  ได้มีการประกาศ“แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503” 
ขึ้น แผนนี้ร่างโดยคณะกรรมการ 77 คนจากหลายสาขาอาชีพโดยมี หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในขณะนั้นเป็นประธาน แผนนี้มุ่งจัดระบบการศึกษาให้เข้ากับระบบ
สากลโดยเน้นการจัดการศึกษาให้สอด คล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติ จากแผนฯ  นี้ได้ขยาย
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การศึกษาภาคบังคับเป็น 7 และเริ่มก่อสร้างและจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับนิสิตในปี               
พ.ศ. 2507 

 ปี พ.ศ. 2505 ได้มีการประกาศใช้  “พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2505” มี
สาระส าคัญว่า เมื่อต าบลใดมีความเหมาะสมที่จะประกาศการศึกษาภาคบังคับถึงประโยคประถมศึกษา 
ตอนปลายได้ ก็ให้รัฐมนตรีว่าการฯ ประกาศได้เป็นต าบล ๆ ไป ปรากฏว่าจนถึง พ.ศ. 2520 สามารถ
ประกาศได้ถึง 3,583 ต าบล 

 ปี พ.ศ. 2509 เริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ 
 ปี พ.ศ. 2510  มีการ “ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบผสม” ขึ้น โดยโครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับและวิชาเลือก ให้ผู้เรียนเลือกได้ตามความสนใจและมีการประเมินผล
เป็นรายวิชา 
 ปี พ.ศ. 2512 ในวันที่ 6 มีนาคม  ได้มีการประกาศ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 
2512” โดยให้เอกชนด าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน และด าเนินการสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี 
 ปี พ.ศ. 2514 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก 

 ปี พ.ศ.2516 จัดสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรวมกันเป็นปีแรก โดยก่อน
หน้านั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะจัดให้มีการสอบเข้าเรียนกันเอง 
 ปี พ.ศ.2517 รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้จัดตั้ง“คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษา”เพ่ือท าหน้าที่เสนอแนวทางการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้อง กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย ต่อมาในต้นเดือน สิงหาคม ปีเดียวกัน กรม
วิชาการได้ริเริ่มจัดสัมมนา “การศึกษาเพ่ือมวลชน” ขึ้นและได้เสนอรายงานปฏิรูปการศึกษาว่าด้วย 
“การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม” แก่รัฐบาลเมื่อ 4 ธันวาคม 2517 

 ปี พ.ศ. 2520 ในวันที่30 มิถุนายน  ได้มีการประกาศใช้“แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2520” โดยได้จัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมเป็นระบบ 6:3:3 คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ชั้น 
มัธยมศึกษา 6 ชั้น มัธยมตอนต้น 3 ชั้นตอนปลาย 3 ชั้น(ระบบปัจจุบัน) แผนการศึกษาฉบับนื้ยังได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นพิเศษ อีกด้วย แผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 นี้ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารประถมศึกษาครั้งใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2521 ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งที่สอง 
 ปี พ.ศ.2525 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน” โดยบัญญัติ ให้
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในส่วนกลาง และให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตส าหรับโรงเรียนในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพ่ือให้การขอจัดตั้ง
โรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว(ก่อนหน้านี้ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการฯ) 
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 ปี พ.ศ. 2527 ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” ให้วิทยาลัย
ครูผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรีและเปิดการสอนวิชาต่างๆ ได้ตามความต้องการของท้องถิ่น 

 ปี พ.ศ. 2533 ปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาทั้ง 2 ระดับ คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ. 2521(ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) 
โดยมุ่งหมายส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียน ค้นคว้าความรู้ด้วย
ตัวเอง ให้สอดคล้องกับยุคสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

การศึกษาไทยสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน) 
 

 แผนการศึกษา พ.ศ. 2535 มีลักษณะที่ปรากฏหลายประการได้แก่ 
 1. ก าหนดหลักการ ที่ส าคัญ 4 หลักการ 

                 1.1 หลักการสร้างความเจริญงอกงามและหลักความสมดุลระหว่างความเจริญทางจิตใจ
กับทางวัตถุและเศรษฐกิจ 

                 1.2 หลักการกลมกลืนและเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

                 1.3 หลักการความก้าวทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งควบคู่ไปกับ
คุณค่าทางภูมิปัญญา ภาษา และวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นและสังคมไทย 

                 1.4 หลักความสมดุลระหว่างการพึงพาอาศัยกันกับการพึ่งพาตนเอง 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย ที่ครอบคลุมทั้งด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านร่างกายและด้านสังคม 

 3. วางระบบการศึกษา ซึ่งให้บุคคลได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
 4. ด้านอย่างสมดุล และสามารถสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล่าวคือ – เปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

                  - แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา (มี 2 ตอน คือ ตอนต้นและตอนปลาย) และระดับอุดมศึกษา 
                  - จัดการศึกษาประเภทต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม และตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และประเทศ ได้แก่ การฝึกหัดครู การศึกษาวิชาชีพ การศึกษาวิชาชีพพิเศษ 
การศึกษาวิชาชีพเฉพาะกิจหรือเฉพาะบุคคลบางกลุ่ม การศึกษาพิเศษ และการศึกษาของภิกษุ สามเณร 
นักบวช และบุคลากรทางศาสนา 
 5. ก าหนดแนวนโยบายการศึกษา ไว้ 19 ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น 

                  - ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานของปวงชน 
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                  - ปฏิรูปการฝึกหัดครู และการพัฒนาครูประจ าการ 
                  - ส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาต่างประเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างกว้างขวาง 
 6. ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายในด้าน 

                  - เครือข่ายการเรียนรู้ และบริการการศึกษาเพ่ือปวงชน 

                  - เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้การสอน 

                  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา            
                  - บริหารและการจัดการ 

                  - ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 7. ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนปฏิบัติการ
ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ส าหรับทุกระยะ 5 ปี รวมทั้งจัดให้มีกลไก
เพ่ือก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ข้อดี 
               -  แผนพัฒนาการศึกษาที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและประกาศใช้เป็นระยะ 
ๆ เพ่ือให้เหมาะกับกระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่นาเอาเทคโนโลยี และการสื่อสารต่าง ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในวงการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยไร้พรมแดนและอย่างเท่าเทียมกัน 

               -  ด้านการจัดการเรียนการสอนยึดหลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 
การมีส่วนร่วม คิด ปฏิบัติ แก้ปัญหา และนาไปใช้ ในชีวิตจริง 
               -  การจัดบรรยากาศชั้นเรียนคละกันทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามสภาพสังคมจริง โต๊ะ เก้าอ้ี
สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม มีการจัดกรเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการใช้สื่อต่าง ๆ 

               -  ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเอง 
 ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
               -  ความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในเด็กด้อยโอกาส 

               -  คุณภาพการศึกษาที่ตกต่ าลงเนื่องจากระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่
ไม่เป็นเอกภาพอย่างแท้จริง 
               -  ปัญหาด้านหลักสูตรที่ไม่มีจุดยืนแน่นนอนมีการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดความสับสนต่อ
ผู้สอนและผู้เรียน 

               -  ปัญหาด้านการจัดหาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ความเสื่อมในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 ความเคลื่อนไหวในทางการศึกษาได้น าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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2542 มีผลท าให้โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาได้ปรับเปลี่ยน ทั้งการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการเปิดสอน ในสาขาวิชาการและวิชาชีพมุ่งพัฒนาให้ผู้รอบรู้เป็นคนเก่ง            
คนดี และใช้ ชี วิ ต ในสั งคมอย่ างมี ค วามสุ ข  การปรับ โครงสร้ างการบริห ารการศึ กษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ สภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิวัฒนาการของการศึกษาโลก 

 

 อารยธรรมที่ปรากฏอยูในปจจุบันเปนผลของ “การศึกษา” เพราะ “การศึกษา” ชวยใหมี
การสืบทอดแบบอยางของคนรุนกอนและชวยพัฒนาแบบอยางดังกลาวใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
การศึกษา ชวยใหมนุษยรูจักปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอม และชวยใหมนุษยรูจักปรับสิ่งแวดลอมให
เหมาะสมกับตัวเองดวย ในที่สุดมนุษยก็สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมไดมากขึ้นตามล าดับอยางในปจจุบัน
นี้ความเจริญของมนุษยอาศัยพัฒนาการของเครื่องมือสื่อสาร การขนสง และการคมนาคมอยางอ่ืน 
มนุษยเรียนรูวิธีท าความคิดใหกลายเปนความจริง เพ่ือชวยใหการด ารงชีวิตของตนดีขึ้น ซึ่งเปนพัฒนา
การแบบสรางสรรคดังจะเห็นไดจากพัฒนาการในดานศีลธรรม วรรณกรรม และศาสนา ซึ่งพัฒนามา
จากวัฒนธรรมสมัยโบราณ การสืบทอดวัฒนธรรมดังกลาวซึ่งเปนกระบวนการที่เรียกวา “การศึกษา” 
นั้น เริ่มดวยภาษาพูดแลวตามดวยภาษาเขียน และอาศัยการขนสง และการคมนาคมอยางอ่ืน แพร
หลายขยายวัฒนธรรมนั้น ๆ กวางไกลออกไปยังสวนตาง ๆ ของโลก กระบวนการใชความคิดและ
แสวงหาสิ่งใหม ๆ ของมนุษยกาวหนาไปไมมีที่สิ้นสุดการศึกษาก็พลอยกาวหนาตามไปดวยเชนเดียวกัน 

 แรกทีเดียวกระบวนการศึกษาของมนุษยมีรูปแบบงาย ๆ มีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย สิ่งที่น ามาสอนสวนใหญจึงเกี่ยวกับความรูที่จะแสวงหาและใชปจจัยสี่คือ 
อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการตอสู  การศึกษายุคโบราณจึงเกี่ยวกบัความเปนอยู
ในขณะนั้น โดยสืบทอดวิธีการในอดีตมาใช  และพัฒนาใหดีขึ้นทีละนอย ผูใหการศึกษาสมัยโบราณ            
สวนใหญ ไดแก พอแม หรือเครือญาติ ผูหญิงสอนผูหญิง ผูชายสอนผูชาย (ภิญโญ สาธร, 2521: 31-32) 
 

 การศึกษาในยุคแรกมีอารยธรรม (Early Civilization) 

 มนุษยที่มีการศึกษาอยูในยุคนั้นคือชาวอัสซีเรีย ชาวอียิปต ชาวเปอรเซีย ชาวจีน ชาวอินเดีย 
รูปแบบวิธีการศึกษา และทัศนคติในการศึกษาของยุคนั้นแตกตางกันบางตามเผาพันธุของมนุษยที่นา
สนใจคือ 
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 1. การศึกษาของชาวอียิปต 

                  อียิปตเปนชาติที่เจริญอยางมากในยุคโบราณ ทั้งนี้ เพราะปรากฏหลักฐานตาง ๆ คือ 
โบราณสถานอันส าคัญของอียิปต เชน ปรามิด (Pyramid) ซึ่งแสดงวาอียิปตสมัยนั้นมีวิชาการดาน   
สถาปตยกรรมอันยอดเยี่ยม มีความรูดานกอสรางเปนอยางดี นอกจากความรูดานกอสรางแลว อียิปตยัง
รวูิธีการเก็บศพใหอยูไดนานหลายพันป รจูักใชหนังสือและมีอักษรเปนภาษาของตนเอง รูจักท าหมึกหรือ
สีส าหรับเขียน โดยใชยางไมผสมกับน้ าท าใหขนแลวผสมกับเขมาไฟเคี่ยวจนเปนหมึก ตอมาชาวอียิปตได
คิดคนวิธีการท ากระดาษโดยใชตนปาไปรัส (Papyrus) และปฐมอารยธรรมของอียิปตที่กลาวไวขาง           
ตนไดเผยแพรไปสูยุโรปและทั่วโลกในเวลาตอมา อักษรไฮโรคลิฟคมีใชตั้งแตสมัยราชวงคแรก ๆ ของ
อียิปต ตัวอักษรดังกลาวไดวิวัฒนาการกระทั่งเปนตัวพยัญชนะและไดใชในการแตงวรรณคดี วรรณคดี
อียิปตสวนใหญมักเกี่ยวกับปรัญชาและศาสนา วรรณคดีที่เกี่ยวกับศาสนาไดแก บทละครแหงเมมฟส 
และบทเพลงสรรเสริญโอรสแหงอิคนาตัน ความเจริญทางดานการศึกษาของอียิปต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานปรัชญาของอียิปตโบราณสวนใหญเกี่ยวกับศีลธรรมและการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของ
อียิปตโบราณคือ ความคิดเกี่ยวกับความเปนอมตะของโลก ลัทธิที่ เปนเหตุและผลตามธรรมชาติ 
นักปราชญอียิปตโบราณชื่อ เคเฮปเปอรโซเนป มีศักดิ์เปนพระไดเปนผูประพันธเรียกรองใหชนชั้นสูงเลิก
แสดงความไมยุติธรรมตอคนจน เปนตน ความเจริญทางดานวิทยาศาสตร ชาวอียิปตใหความสนใจทาง  
ดานดาราศาสตรและคณิตศาสตร นักวิทยาศาสตรอียิปตไดศึกษาและค านวณเวลาที่เกิดน้ าทวมของแม
น้ าไนล วางโครงสรางปรามิด คิดค านวณหาคาบวกลบและหาร แตยังไมพบวิธีการคูณรูจักระบบมาตรา
สิบ แตยังไมมีการใชเลขศูนย มีเอกสารที่เกาแกที่สุดทางคณิตศาสตร เรียกวา อารีเมสปาไปรัส มีอายุ 
2,000 - 1,700 กอนคริสตกาลซึ่งเปนเอกสารที่เปนที่อางอิงในงานเขียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรตอ ๆ 
มาความเจริญทางดานการแพทย มีการศึกษาคนควาเกีย่วกับวิชาสรีรวิทยา และวิธีการเก็บรักษาศพมิให
เนาเปอย แพทยอียิปตโบราณไดท าการคนควากีย่วกับการผาตัดกระดูก การศึกษาเกี่ยวกับโลหิต แพทย
ไดพบวาหัวใจเปนศูนยกลางของระบบหมุนเวียนของโลหิต มีการคนควาการรักษาบาดแผล การรักษา
โรคตาโดยจักษุแพทยของอียิปตปรากฏวามีชื่อเสียงไปทั่วโลกอารยธรรมของอียิปตมีความส าคัญแกโลก
สมัยใหมมาก ชาวอียิปตนอกจากจะมีผลงานดานปรัชญา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวรรณคดีแลว 
ยังประสบความส าเร็จทางดานการชลประทาน วิศวกรรม การท าเครื่องปน แกว และกระดาษ และสิ่ง
ส าคัญที่ชาวอียิปตใหแกอารยธรรมคือ ศาสนา ซึ่งมีหลักศีลธรรมใหแกบุคคลและสังคม 

 

 2. การศึกษาของชาวอัสซีเรีย 

                  ความเจริญดานการศึกษาของชาวอัสซีเรีย ไดแก การคิดระบบการเขียนหนังสือ โดยการ
ประดิษฐอักษรคูนิฟอรม ซึ่งแปลวา รูปมุมฉาก พวกนี้ไมใชกระดาษเหมือนชาวอียิปต แตใชดินเหนียว
แทน ตัวหนังสือจะพิมพกดลงบนดินปน ใชไมเปนรูปลิ่มสลักกดดินเหนียวใหเปนรอยแลวน าไปเผา              
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เปนแผน ๆ เหมือนกระเบื้อง วรรณกรรมที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางและมีขนาดยาวคือ มหากาพย
กิลกาเมซ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยของกษัตริยในเทพนิยายของนครเออรุต มหากาพยกิลกาเมซ
เขียนลงบนแผนดินเผาขนาดใหญจ านวน 12 แผน รวมดวยกันทั้งสิ้น 3,000 บรรทัด เฉพาะโคลงที่           
กลาวถึงการสรางโลกนั้น ไดรับความสนใจจากคนในสมัยหลังเปนอยางมาก ผลงานทางดานวิทยาศาสตร
ของชาวอัสซีเรีย ชนชาติอัสซีเรียเปนชนชาติแรกที่รูจักแบงปออกเปน 12 เดือน และไดท าเครื่องหมาย
ของเดือนทั้ง 12 เดือนเปนรูปตางๆ รูจักแบงเดือนเปนสัปดาห วัน ชั่วโมง และนาที และเนื่องจากเป็น
ชนชาติที่มีความรูทางดานการค านวณ ไดคนพบวิธีคูณและหาร คิดการค านวณหาคาของสแควรูต และ
คิวบรูต ระบบเกี่ยวกับตัวเลขและน้ าหนักมาตราชั่งตาง ๆ เปนจุดทศนิยม ซึ่งมีตัวเลขไมเกิน 60 เป็น
จ านวนสูงที่สุด นอกจากนี้ยังไดคิดประดิษฐนาฬิกาน้ า และปฏิทินทางจันทรคติดวยความเจริญทางดาน
ศิลปะของชาวอัสซีเรียนั้น มีความเปนเลิศในการท าโลหะตาง ๆ การเจียรไนเพชรพลอย ทางดาน
จิตรกรรม สามารถปนรูปมนุษยและสัตวไดเหมือนของจริงมาก พวกศิลปนมีจินตนาการและแรงดลใจ
ของตนเองอยางมีอิสระไมมีอิทธิพลของศาสนาเขามาเกี่ยวของ ทางดานกฎหมาย ประมวลกฎหมายที่
นับวาเกาแกที่สุด ปรากฏในปจจุบันไดแก กฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี ซึ่งไดชื่อวามีบทลงโทษที่
รุนแรงมากโดยอาศัยหลัก “ เล็กซ ตาลิ โอนิส หรือตาตอตา ฟนตอฟน ” ประมวลกฎหมายของพระเจ้า
ฮัมมูราบีสวนใหญไดอาศัยรากฐานของขนบธรรมเนียม และการปฏิบัติตนของชนชาติอัสซีเรียเปนส าคัญ 
และมีลักษณะหลายประการที่คลายคลึงกับประมวลกฎหมายของโมเสส ซึ่งเปนประมวลกฎหมายของ
พวกฮิบรูในสมัยโบราณ 

 

 3. การศึกษาของชาวฮิบรู 
                  ฮิบรูเปนชนชาติที่เปนที่มาของคริสตศาสนา ในสมัยพระเจาโซโลมอน (Solomon) 

กษัตริยองคหนึ่งของฮิบรู ชาติฮิบรูเจริญรุงเรืองขึ้น มีการสรางวิหารอยางงดงาม แสดงถึงความเจริญอยา
งสูงทางดานศิลปกรรมในสมัยโมเสส (Moses) ผูน าที่ส าคัญคนหนึ่งของฮิบรู และเปนผูน าใหชนชาติฮิบรู 
นับถือยาเวหหรือยะโฮวาหเปนพระเจาสูงสุด โมเสสไดอางวาไดรับบัญญัติ 10 ประการ มาจากพระเจา 
ซึ่งโมเสสไดใชบัญญัติ 10 ประการเปนหลักในการปกครองและควบคุม ศีลธรรมจรรยาของชาวฮินดู              
3 สิ่งที่ชาวฮิบรูไดใหไวเปนมรดกท่ีส าคัญที่สุดแกชาวโลกคือ ศาสนาและวรรณคดี วรรรคดีชิ้นส าคัญของ
พวกฮิบรู คือ พระคัมภีรเดิม โดยรวบรวมจากระเบียบ ประเพณี ประวัติศาสตร สุภาษิต บทเพลงสวด 
ตลอดจนค าท านายตาง ๆ ที่เขียนสรรเสริญพระเปนเจาของตน พระคัมภีรเดิมรวมกับพระคัมภีรใหม 
เรียกวา พระคัมภีรไบเบิล ซึ่งเปนคัมภีรของศาสนาคริสต 
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 4. การศึกษาของชาวเปอรเซีย (Persia) 

                  ชนชาติเปอรเซีย เปนชนชาติที่แตกแขนงมาจากชนชาติอิหราน บิดามารดาของชาว 

เปอรเซีย อบรมลูกของตนใหเปนคนซื่อตรง และเปนทหารที่ดี เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ จะอยูใน
ความดูแลของมารดา การศึกษาอบรมเด็กเล็กจนถึงอายุ 20 ป จะอบรมสิ่งส าคัญอยู 3 ประการคือ ขี่มา 
ยิงธนู และพูดความจริง ชนชาติเปอรเซียใชภาษาอารบิคเปนหลักในการคิดอักษรชนิดรูปลิ่ม 29 ตัว ขึ้น
เปนอักษรประช าชาติเปอรเซีย การใชเงินตราของเปอรเซียเริ่มในสมัยพระเจา ดาไรอัส ทรงริเริ่มใหรัฐ
และประเทศที่อยูในปกครองท าเงินตราใชในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ซึ่งมีประโยชนในทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศเปนอยางมาก 

 

 5. การศึกษาของชาวกรีก 

                  การศึกษาของกรีกในสมัยนั้น เพลโตและอริสโตเติลไดใหนิยายของการศึกษาไววา 
การศึกษาคือ การเรียนรูในสิ่งที่เราอาจจะชอบหรือไมชอบก็ไดและบางสิ่งที่อาจถูกหรือผิด และการสอน
บางอยางอาจเปนจริง หรือบางอยางอาจเปนเท็จการศึกษาในยุคนั้น รัฐเปนผูกะเกณฑดังค ากลาวของ
เพลโตวา “รัฐไดกะเกณฑใหเขาเรียนกฎหมาย และใชชีวิตตามแบบทที่ไดตระเตรียมไว ไมใชปลอยตาม
อ าเภอใจของตน การศึกษาของกรีกแตกตางกันของชน 2 เผา คือ การศึกษาแบบสปารตา ซึ่งอยูตอนใต 
และการศึกษาแบบเอเธนส ซึ่งอยูทางตอนเหนือ ลักษณะการศึกษาของคนท้ัง 2 เผาแตกตางกันดังนี้ 
    5.1 การศึกษาของสปารตา 
                       ความหมายของการศึกษา คือ การอบรมใหชายชาวสปารตามีความเขมแข็ง อดทน 
กลาหาญ เพ่ือเปนทหารที่ดี ทุกคนตองสละชีวิตเพ่ือชาติ รัฐเปนผูจัดการอบรม และวางกฎเกณฑให
ปฏิบัติอยางเครงครัด เด็กผูชายตั้งแตเกิดจนถึงอายุ 7 ขวบ จะอยูในความดูแลของมารดา มารดาจะ
อบรมสั่งสอนใหเปนคนดีคุณธรรม มีมารยาท มีความอดทน และมีความรักชาติ เมื่ อเด็กชายอายุ             
ได 8 ขวบ เจาหนาที่ของรัฐจะน าไปเขาโรงเรียนของรัฐ แบงออกเปน 3 ชั้น คือ 7-12 ป, 13-15 ป,              
15-18 ป วิชาที่ศึกษาในชั้นเรียน คือ วิชาดนตรี (Music) และการออกก าลังกาย (Gymnastic) เลนกีฬา 
เพ่ือฝกฝนใหรางกายแข็งแรง วองไว และอดทน นอกจากนั้น  สวนหญิงชาวสปารตา จะไดรับการเลี้ยงดู 
และอบรมสั่ งสอนอยูที่ บาน มีการฝกฝนใหรางกายแข็งแรง ฝกใหมีกิริยามารยาทที่ ดี  รู จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี รูจักการเขาสังคมและฝกหัดเพ่ือเปนแมบานที่ดี  วิธีการศึกษาและอบรมตาง ๆ 
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาชาวสปารตาเฝาฝกคนใหเปนทหารที่ เขมแข็งเพียงอยางเดียว ไมให
การศึกษาทางดานศิลปะวิทยาการ พาณิชยการ และดานอุตสาหกรรมแกชาวสปารตาเลยท าใหศิลป
วิทยาการตาง ๆ ไมเจริญ สปารตามิไดมีสวนรวมในการสรางสรรคสิ่งที่เราเรียกวาอารยธรรมกรีกในยุคที่
เรียกวายุคทองเลย 
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    5.2 การศึกษาของเอเธนส์ 
                       ชาวเอเธนสไดสรางความเจริญทางอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ส าคัญอยางมากมาย 
ดานหนังสือก็มีหนังสือใช มีการเลนกีฬา มีสนามกีฬา ณ ทุงโอลิมเปย (Olympia) ใชส าหรับแขงขันกีฬา
ของชาวเอเธนส รูจักเลนดนตรีและการละคร การศึกษาของชาวเอเธนส เจริญขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 
และ 4 กอนคริสตกาล การศึกษามุงเนนใหชาวเอเธนสมีความรักชาติ รักประชาธิปไตย รูจักหนาที่ของ
ตน รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต ชาวเอเธนสมีความพึงพอใจใน
การปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความแตกตางจากประชาธิปไตยสมัยปจจุบัน เปนตนวาสิทธิในการ
ปกครองจ ากัดอยูเพียงหนึ่งในหกของจ านวนพลเมืองทั้งหมด หญิงชาวเอเธนสไมมีสิทธิหรือหนาที่ใดๆ 
นอกบาน ชายชาวเอเธนสแตละคนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการออกกฎหมายดวยตนเอง โดยไม            
จ าเปนตองเลือกผูแทนเขามาเนื่องจากชายที่สิทธิเปนราษฎรมีจ านวนเพียงหนึ่งในสามของพลเมือง
ทั้งหมดเทานั้น อีกสองในสามนั้นเปนคนตางดาวซึ่งเปนชาวกรีกที่มาจากนครรัฐอ่ืน ๆ ชาวตางชาติและ
พวกทาส 

                       479 ปกอนคริสตกาล หลังจากกรีกชนะเปอรเซีย กรีกในสมัยนั้นมีความเจริญ            
กาวหนาทางวิทยาการเปนอยางมาก ชนชั้นกรรมกรพออานออกเขียนได มีการปรับปรุงการศึกษาใหม 
เพ่ือใหไดผลดียิ่งขึ้น การศึกษาสอนใหชนในชาติรูจักสิทธิและหนาที่ของตน มีความประพฤติดี และมี
เสรีภาพในการเลือกเรียนตามที่ตนชอบ 

                       การศึกษาจัดเปน 3 ระดับ คือ 

                       1) ระดับประถมศึกษา (Grammatist) เริ่มตั้งแตอายุ 7-13 ป สอนให อานเขียน-เลข 
และขับรอง 
                       2) ระดับมัธยมศึกษา (Grammaticus) เริ่มตั้งแตอายุ 13-16 ป การศึกษาในระดับนี้
สอนใหเรียนรูดานไวยากรณ เรขาคณิต วาดเขียน ดนตรี 
                       3) ระดับอุดมศึกษา เริ่มตัง้แตอายุ 16 ปขึ้นไป การศึกษาระดับนี้ แบง 
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

                          - สอนดานวาทศิลป (Rhetoric School) สอนโดยพวกโซฟสท (Sophists) 

                          - สอนดานปรัญชา (Philosophical School) สอนโดย Socrates , Plato และ 
Aritotle 

                          พวกโซฟสท์ (Sophists) เปนคนตางดาวที่เขามาท างานหากินดวยการสอนหนังสือ
โดยการบรรยายใหฟงเปนกลุมไมเกิน 10 คน วิชาที่สอนคือ คณิตศาสตร ดาราศาสตร เรขาคณิต            
วาทศิลป และดนตรี เปนตน พวกโซฟสทถือวาผูที่มีความรูจะรูวาอะไรดีอะไรชั่ว โดยไมมีการอบรมดาน
ศีลธรรมเปนสาเหตุใหคนเปนคนเห็นแกตัวมากขึ้น 
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                          โซเครตีส ไดรับกายกยองใหเปนบรมครูสั่งสอนสานุศิษยโดยมิไดรูสึกเหน็ดเหนื่อย 
วิธีของโซเครตีสชักชวนใหคนขบคิดปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานศีลธรรมจรรยาโซเครตีสได
สั่งสอนชาวเอเธนสอยูเปนเวลาถึง 30 ป ในที่สุดถูกกลาวหาวาเปนผูท าลายความเลื่อมใสและคตินิยม
ของชาวเอเธนส คณะลูกขุนไดตัดสินคดีและมีมติใหลงโทษถึงตาย โซเครตีสไดถูกบังคับใหดื่มยาพิษตาย
เมือ่ป 399 กอนคริสตกาล 

                          เพลโต เปนศิษยคนส าคัญของโซเครตีส เพลโตไดเขียนชีวประวัติและผลงานของ
โซเครตีสไวมากมาย เพลโตไดเขียนหนังสือ “สาธารณรัฐ” ซึ่งเปนที่นิยมศึกษากันมาก เพลโตไดเสนอ
แนวคิวเกีย่วกับรัฐในอุดมคติรัฐดังกลาวมีรูปแบบการปกครองและการบริหารงานตามทัศนะทางปรัชญา
ของเขา รัฐของเพลโตวางอยูบนรากฐานของความยุติธรรม ซึ่งจะกอใหเกิดระเบียบทั้งปวง เพลโตยังไดชี้
ใหเห็นวา ชวงปแรกๆ ชองชีวิตนั้นนับไดวาเปนระยะเวลาส าคัญยิ่ง ดวยเปนเวลาที่ก าลังจะสราง
อุปนิสัยตาง ๆ ในชวงระยะเวลานี้เปนเวลาที่เด็กก าลังเจริญเติบโตเปนผูใหญ ดังนั้น จึงควรใหความดูแล
เอาใจใสกับสุขภาพรางกายของเด็กเปนอยางดี เพลโตไดกลาวอีกวา วิชาดนตรีและวิชาวรรณคดีเปน  
วิชาที่เหมาะกับการพัฒนาทางดานอารมณและจินตนาการ 
                          อริสโตเติล เปนผูสนใจในวิชาความรูแทบทุกแขนง และไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับ
ความรูเหลานี้ เชน คณิตศาสตร พฤกษศาสตร รัฐศาสตร ธรรมจริยา ตรรกวิทยา วิชาวาทศิลป และ          
อ่ืนๆ อีกมาก อริสโตเติลไดรับการยกยองวาเปนผูมีมันสมองที่รอบรู ไดรับสมญาวาเปนบิดาแหงศาสตร
สมัยใหม สวนเพลโตไดรับสมญาวาเปนบิดาปรัชญาสมัยใหม 

 

 6. การศึกษาของชาวโรมัน 

                  การศึกษาของโรมันแบงออกไดดังนี้ คือ 

                  การศึกษาสมัยโบราณ 

                  การศึกษาสมัยโบราณของโรมันเริ่มที่บาน บานเปนเสมือนโรงเรียน มีพอและแมเปนผูให
การศึกษาอบรม การศึกษาที่สอนที่บานไดแก จริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา สอนใหเด็กมีความ
กลาหาญ รูจักพ่ึงตัวเอง รูจักท ามาหากิน รักชาติบานเมือง  นอกจากนั้นยังสอนการอาน การเขียน           
พลศึกษา และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ  สอนใหทองจ ากฎหมาย 12 หมู เพ่ือใหเด็กมีความรูใน
สิทธิหนาที่และกฎหมายของบานเมือง น ามาใชประโยชนในการด ารงชีวิต สอนใหเคารพเทพเจา บิดา
มารดา ครูบาอาจารย ผูมีพระคุณ รูจักรับผิดชอบ มีความกลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต  ส าหรับเด็กหญิงจะได
รับการศึกษาอบรมใหเปนแมบานที่ดี รูจักเขาสังคมและสอนใหปนฝายและทอผาได 

                  การศึกษาสมัยใหม 

                  การจัดการศึกษาแบบใหมของโรมันไดมีขึ้นประมาณ 100 ปกอนคริสตกาลจนถึงปค.ศ. 
100 เปนโรงเรียนเอกชนแบบโรมันผสมกรีก การศึกษาแบบใหมแบงออกไดเปน 4 ระดับคือ 
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                  1) การศึกษาระดับประถมศึกษา (Ludis Literarum) เริ่มรับนักเรียนเมื่ออายุประมาณ 
7-12 ป โดยจัดการศึกษาแบบที่เด็กผูชายมาศึกษารวมกับเด็กผูหญิง หรือที่เรียกวาสหศึกษาส าหรับ
กระดานด านั้น ชาวโรมันเปนผูประดิษฐขึ้นใชในชวงยุคทองของเอเธนส  การศึกษาระดับประถมศึกษา
ในสมัยนี้เด็กจะไดเรียน อาน เขียน เลข สุภาษิต กฎหมาย 12 หมู โรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียน
กลางแจงหรือเรียนตามศาลา 
                   2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Grammar School) หลังจากเด็กจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาแลว เด็กก็จะถูกสงเขาเรียนในโรงเรียนที่เรียกวา เดอะแกรมมติคุส เปนเด็กที่มีอายุระหวาง 
12-16 ป หลักสูตรที่เรียน ไดแก การวิเคราะหและเรียนรูเกี่ยวกับนักประพันธโคลงกลอนรอยแกว 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงโรม เปรียบเสมือนพ้ืนฐานการฝกหัดวาทศิลปมีขอแตกตางจาก
การศึกษาระดับมัธยมของกรีก คือ การศึกษาของโรมันมีการสอนภาษาและวัฒนธรรมตางชาติแตของ
กรีกไมมี 

                   3) การศึกษาวาทศิลป (Rhetorical School) เริ่มตั้งแตอายุ 16 ปขึ้นไป โรงเรียน              
วาทศิลปไดตั้งขึ้นประมาณ 55 ปกอนคริสตกาล การศึกษาวาทศิลปเปนการศึกษาที่ชาวโรมันใหความ
ส าคัญเปนอยางมาก เพราะชาวโรมันถือวา ผูมีการศึกษาดี มีความเฉลียวฉลาด ตองเปนนักพูดที่ดี               
มีวาทศิลปในการพูด การโตตอบอยางมีไหวพริบ 

                   4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เริ่ มหลังจากจบ
การศึกษาจากโรงเรียนวาทศิลปแลว มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ไดแก Rhode University , 

University of Alexandria มีการสอนหลายสาขาวิชา ซึ่งไดแก คณิตศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 
กลศาสตร วาทศิลป นิติศาสตร และแพทยศาสตร เปนตน 

 

 7. การศึกษาของชาวอินเดียโบราณ 

                  พวกอารยันที่เขามาทางชองเขาอินดูกูซแถบอาฟกานิสถาน ครอบครองบริเวณลุมแมน้ า
สินธุและไดริเริ่มวัฒนธรรมฮินดูขึ้นในดานขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ศาสนา ซึ่งยังคงแพรหลายอยู
ในสวนใหญของอินเดีย ยกเวนทางตอนใต สิ่งที่สามารถคนควาหาหลักฐานเกี่ยวกับความเจริญของพวก
อารยันก็มาจากหลักฐานทางวรรณคดีชิ้นที่เกาแกที่สุด เรียกวา “พระเวท” คัมภีรพระเวทเปนคัมภีรที่ให
ความรูเกี่ยวกับศาสนาของอารยัน ถือวาเปนหนังสือคูมือที่ใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
รวบรวมโคลงทางศาสนาประกอบดวยบทรองที่ใชในการสวดระหวางพิธีบูชายัญ พระเวทเปนคัมภีรของ
ศาสนาพราหมณซ่ึงตอมาเปนลัทธิฮินดู เรียกวา คัมภีรไตรเวท มฤคเวช 

                   วรรณคดีที่มีความส าคัญอยางยิ่งในประวัติศาสตรของอารยธรรมอินเดียตอจากคัมภีร
พระเวท คือ มหากาพยเรื่อง “มหาภารตะ” และ”รามายณะ” วรรณคดีทั้ง 2 เลมนี้มีความส าคัญตอ 
ชีวิตจิตใจของชาวอินเดียในสมัยนั้นเปนอยางมากจนบางครั้งระยะเวลาระหวาง 1,000-500 ปกอน 
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คริสตกาลเรียกวาสมัย “มหากาพย” (Epix Age) วรรณคดีทั้ง 2 เรื่องแสดงใหเห็นถึงลักษณะสังคม 
การเมือง ศาสนา และชีวิตความเปนอยูของชาวอินเดียในขณะนั้นไดอยางดียิ่ง ชาวอินเดียนับถือ               
มหากาพยทั้ง 2 นี้เหมือนนับถือคัมภีรพระเวท และเหมอืนกับทีช่าวคริสตนับถือคัมภีรไบเบิล 

                   ส าหรับดานศาสนานั้น ไดวิวัฒนาการมาเปนล าดับ จากเดิมชาวอินเดียมีความเชื่อถือใน
คัมภีรพระเวท ซึ่งเปนคัมภีรของศาสนาพราหมณ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยูเสมอ จนกลายมาเปนลัทธิฮินดูในภายหลัง หลักความเชื่อของลัทธิฮินดูท าใหผูนับถือลัทธิ
ฮินดูจ าตองเชื่อวาคนทุกคนที่เกิดมาไมเทากัน  
                   ประมาณปลายศตวรรษที่ 6 พวกชนชั้นสูงในอินเดียโดยเฉพาะพวกในวรรณะกษัตริย
เริ่มไมพอใจการที่พวกพราหมณมีอ านาจมากข้ึน จากความไมพอใจนี้ท าใหมีผูริเริ่มกอหลักปรัชญาใหม ๆ 
ขึ้นในบรรดาปรัชญาและความคิดใหม ๆ ที่เกิดขึ้นนี้มีเพียง 2 ลัทธิที่มีความส าคัญในระยะตอมาคือลิทธิ
ชินศาสตรและพุทธศาสนา 
                   ลัทธิชินศาสตรตอมากลายเปนลัทธิฮินดูไป และเจาของลัทธินี้คือ พระมหาวีระ ลัทธิ           
ชินศาสตรนี้แพรหลายเฉพาะในอินเดียเทานั้น และยังคงอยูมาจนปจจุบันนี้ สวนพุทธศาสนาแพร          
หลายอยางรวดเร็วในอินเดีย และยังแพรหลายออกไปนอกประเทศ และไดกลายเปนศาสนาประจ าชาติ
ของลังกา พมา เขมร ไทย สวนประเทศอ่ืนก็มีจีน เกาหลี ญี่ปุน ธิเบต และมงโกเลีย ส าหรับอินเดียปจจุ
บันนับถือศาสนาพุทธเปนจ านวนนอย ลัทธิชินศาสตร หลักปรัชญาและค าสั่งสอนของชินศาสตรนี้เปน 
ท านองลัทธิโยคี คือทรมานหรือละทิ้งความเอาใจใสตอรางกายเพ่ือใหจิตใจบริสุทธิ์ การที่จะท าให
วิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือไปรวมกับพรหมไดนั้น จะตองท าทุกขกริยาหรือทรมานกายอยูถึง 12 ป จุดประสงค
ก็คือเพ่ือจะใหหลุดพนจากกรรมเชนเดียวกับพุทธศาสนา การหลุดพนจากกรรมนี้เรียกวา โมกษะ คือ
วิญญาณเขาไปรวมอยูในบรมสุข พนจากความทุกขปวง  
                   ยุคพุทธศาสนา ในตอนปลายของยุคคัมภีรพราหมณนั้น ประเทศสักกะ ตั้งอยูบริเวณ
เทือกเขาหิมาลัย มีเมืองหลวงชื่อ กบิลพัสดุ อันเปนเมืองก าเนิดของพระพุทธเจา พระองคทรงคนควาหา
ธรรมวิเศษอยู 6 ป จึงตรัสรูเมื่อวันเพ็ญเดือน 6 กอนพุทธศักราช 45 ป ในขณะที่มีพระชนมายุได 35 
พรรษา หลักธรรมของพระพุทธเจาเปนสัจจธรรม ความดีและความชั่วของตนเอง หลักธรรมดังกลาว
เรียกวา “อริยสัจ” แปลวา ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ 

                   ทุกข   หมายถึง     ชีวิตทั้งหลายเปนความทุกข 

                   สมุทัย  หมายถึง     สาเหตุที่ท าใหเกิดความทุกข 

                   นิโรธ   หมายถึง     ความดับทุกข 

                   มรรค  หมายถึง     หนทางทีจ่ะน าไปสูความดับทุกข 

                   ค .ศ . 320 ราชวงศคุปตะซึ่ งมีกษั ตริยที่ เขมแข็ งของอิน เดี ยทรงพระนามว า              
“จันทรคุปตะ” กษัตริยคุปตะ ไดใหการอุปถัมภและฟนฟูลัทธิฮินดู 
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                   ความเจริญในดานวรรณคดีในสมัยราชวงศคุปตะนี้นับวาเปนสมัยทองของวรรณคดี 
สันสกฤต นักเขียนวรรณกรรมภาษาสันสกฤตที่มีชื่อในสมัยคุปตะที่มีชื่อ เชน กาลิทาส (ประมาณ ค.ศ. 
400-455) ไดรับการยกยองวาเปนเอกทางวรรณคดี สันสกฤต บทละครของกาลิทาส จัดอยูในประเภท
วรรณคดีคลาสสิค กาลิทาสจัดวาเปนกวีที่มีชื่อมากคนหนึ่ง ในดานการเขียนบทละคร เชน เรื่องสกุนตลา 
                  ความเจริญทางดานการศึกษา อินเดียเห็นจะเปนแหงแรกในโลกท่ีมีความเจริญทางความ
รตูาง ๆ ถึงกับมีมหาวิทยาลัยขึ้น เชน มหาวิทยาลัยที่กรุงอุชเชนีมีชื่อในดานดาราศาสตร มหาวิทยาลัยที่
อาจันตะก็มีชื่อเสียงในดานศิลปกรรม มหาวิทยาลัยที่เมืองพาราณสีก็มีชื่อในดานค าสอนของพราหมณ 
และนอกนัน้ยังเปนศูนยกลางของนักปรัชญา 
                  สมัยราชวงศโมกุล ปกครองอินเดียนั้น การศึกษาทางดานวรรณคดีเจริญมาก จักรพรรดิ
หลายพระองคทรงเปนกวีดวยพระองคเอง เชน ปรากฏผลงานบันทึกของพระเจาบาบรู และพระเจา            
จาหันกีเปนตน การศึกษาพ้ืนเมืองก็มีทั่วไปตามโบสถวิหารตาง ๆ มีการสอนการอาน การเขียน ค านวณ 
ควบไปกับคัมภีรโกหราน มีวิชาการชั้นสูง เชน ตรรกวิทยา เลขคณิต และฟสิกส เปนตน 

                 สมัยอังกฤษเขามาปกครองอินเดียนั้น ชาวอังกฤษไดคุนเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี
อินเดียเปนอยางดีมีการแปลวรรณคดีชั้นสูงของอินเดีย อาทิเชน วรรณคดี เรื่องสกุนตลา ไดแปล            
เปนภาษาอังกฤษ อังกฤษพยายามท าใหพวกพ้ืนเมืองไดรับการศึกษาและความคิดแบบตะวันตกไวให
แพรหลาย แตกระนั้นพวกมิชชันนารีก็ไดเริ่มความเจริญหลายดานในอินเดีย อาทิเชน การพิมพหนังสือ
พิมพ การตั้งวิทยาลัย “รามโมหัน รอย” ผูถือก าเนิดในสกุลพราหมณ เปนนักปรับปรุงสังคมที่เดนคน
หนึ่ง เปนผูเห็นความส าคัญของการปรับปรุงการศึกษาแบบตะวันตกเพ่ือปรับปรุงประเทศอินเดียให
ทันสมัย สมัยลอรด เคอชอน มาเปนผูส าเร็จราชการเมื่อป ค.ศ. 1899-1905 เปนสมัยทีก่ารปกครองของ
อังกฤษในอินเดียเจริญสุดขีด มีการปรับปรุงการเก็บภาษีที่ดิน จัดตั้งธนาคารตามชนบท ตั้ งสหกรณเพ่ือ
ปรับปรุงสวัสดิภาพของชาวนา ตลอดจนเพ่ือปรับปรุง รื้อฟนโบราณสถานที่ส าคัญตาง ๆ ในอินเดีย เชน 
สุสานทัชมาฮัล วิหารที่สัญชี  ตลอดจนที่ตักศิลาในแถบปญจาบ 

 

 8. การศึกษาของชาวจีนโบราณ 

                  ความเจริญของจีนในสมัยราชวงศตาง ๆ  

                  สมัยราชวงศเซี่ย ความเจริญที่ปรากฏในสมัยราชวงศเซี่ย คือ หลักฐานทางศาสนา
ปรากฎวาหัวหนาทางศาสนาเปนผูมีหนาที่ท าปฏิทิน 

                  สมัยราชวงศซัง ลักษณะเดนของสิ่งที่คนพบในสมัยราชวงศซัง ณ เมืองอันหยาง คือ การ
เขียนหนังสือ ตัวหนังสือจีนในปจจุบัน วิวัฒนาการมาจากตัวอักษรใน 

                  สมัยราชวงศซัง หนังสือของจีนไดท าลายอุปสรรคความแตกตางในดานส าเนียงเฉพาะ          
ทองถิ่น ชาวจีนที่รูหนังสือทุกคน สามารถที่จะอานหนังสือเลมเดียวกันได 
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                 สมัยราชวงศโจว ยุคปรัชญาเมธีและยุคต าราตันติ เปนยุคที่ส าคัญที่สุดในดานความคิด
ของจีน ความเจริญรุงเรืองทางดานภูมิศาสตร วัฒนธรรม และสถาบัน ตาง ๆ บทบาทที่เดนชัดของ
ปรัชญาเมธีในสมัยราชวงศโจวเปนทั้งการผลิต และการใหองคประกอบที่ส าคัญในความโนมเอียงทางด
านมนุษยศาสตร หนังสือตันติทั้งหาเปนหนังสือตันติทั้งหา หนังสือตันติเลมหนึ่งในหาเลมนั้นชื่อ “ซือจิง” 
หรือต านานรอยกรอง “ซูจิง” เปนเลมที่เรียงในอันดับถัดมาเปนต านานประวัติศาสตร “อ้ีจิง” หรือ
ต านานผลัดเปลี่ยนเปนหนังสือที่รูจักกันดีในนามวา หนังสือเกี่ยวกับการท านาย “ชุนชิว” หรือต านาน
ฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมรวง หนังสือตันติทั้งหานั้นชื่อ “หลีจี้” หรือต านานประเพณี (เรียกหนังสือ
เกีย่วกับพิธีรีตอง)  
                 ลัทธิขงจื้อ ขงจื้อไดชื่อวาเปนครูและเปนปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก 
ขงจื้อนับวาเปนนักศีลธรรมที่ยิ่งใหญที่สุดคนแรกของจีนเปนผูวางรากฐานประเพณีดานจริยธรรมที่
ส าคัญลงในอารยธรรมที่เพงเล็งอยูที่คุณคาทางดานจริยธรรม เหนือสิ่งอ่ืนใด ขงจื้อไดตั้งตัวเปนครูสอน
ประวัติศาสตร โคลง ฉันท กาพย กลอน วิชาที่เกี่ยวกับการปกครอง ดนตรี ท าใหเขามีลูกศิษยมากมาย 
เขาใชเวลาใหเปนประโยชนในการรวบรวมเอกสารในการสอนตาง ๆ ของเขา เชน ต าราประวัติศาสตร 
หนังสือเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี หนังสือเกี่ยวกับโคลงกลอน ต าราดนตรี และงานประพันธ            
อ่ืน ๆ เปนตน 

                 ลัทธิเตา ลัทธิเตาในสมัยราชวงศโจวนั้น ไดมาจากหนังสือสามเลมที่ไมทราบวาใครเปนผู
แตงในหนังสือสามเลมนี้เลมที่นานับถือมากที่สุดชื่อ “เลาจื่อ” หรือเตาเตอจิงใชถอยค าแบบหวน ๆ และ
ซาบซึ้ง ท าใหนักคิดชาวจีนรุนหลัง ๆ ตีความหมายไปตาง ๆ กัน ต าราเลมที่สองชื่อ “จวงจื่อ” หนังสือ 
เลมนี้ประกอบดวยนิกายเปรียบเทียบ ค าอุปมาอุปไมย และขอความที่เปนโคลงกลอนเปนตอน ๆ ที่
ไพเราะ งานชิ้นที่สามชื่อ“เลี้ยจือ” มีเนื้อหาและแบบการเขียนคลายกับจวงจื้อมาก ลัทธิเตาเกิดจาก            
เลาจื่อซึ่งเปนนักปราชญที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง หลักความคิดสวนใหญของเลาจื่อปรากฎอยูในหนังสือ 

เตาเตอเชง ซึ่งไดนิยมแพรหลายมากในบรรดานักแปรรุนสมัยใหม และปรัชญาในหนังสือนี้มีอิทธิพลแก
ความคิดและศิลปวิทยาของจีนเปนสวนมาก 

                 สมัยราชวงศจิ๋น พระเจาจิ๋นซีฮองเต เปนกษัตริยพระองคแรกของราชวงศนี้ พระองคทรง
ใชพวกนักกฎหมายเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน 

                 สมัยราชวงศฮั้น ในสมัยราชวงศฮ้ัน ถือวาปทานุกรม “เออหยา” ซึ่งเรียบเรียงขึ้นใน
ศตวรรษที่ 3 กอนคริสตกาล เปนปทานุกรมฉบับแรกของจีน สิ่งประดิษฐของชาวจีนที่ยิ่งใหญที่สุด ซึ่ง 
เปนมรดกตกทอดมาถึงปจจุบันมีอยู 2 อยาง คือ กระดาษและเครื่องปนดินเผา สิ่งประดิษฐทั้ง 2 อยาง
ไดมีก าเนิดมาตัง้แตสมัยราชวงศฮ้ัน การประดิษฐกระดาษของจีนท าใหจีนมีเอกสารที่เปนหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตรเปนแหลงที่มีการบันทึกและวิชาการไดรับการยกยองอยางสูง 
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                 สมัยราชวงศถัง พระเจาแผนดินทรงพระนามวาพระเจาไทจง มีความสามารถในการ
ปกครองบานเมืองเปนอยางมาก ความเจริญทางดานวิทยาการในสมัยราชวงศถังก็มีอยูมากมาย เชน            
ดานดาราศาสตร คณิตศาสตร ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย ดานวิชาการแพทยซึ่งพระสงฆในพุทธศาสนา
น ามาจากอินเดีย สิ่งประดิษฐคิดคนอันมีคามหาศาลที่จีนไดใหแกชาวโลกคือแทนพิมพเปนสิ่งประดิษฐ 
เปนผลส าเร็จในสมัยราชวงศถัง 
                 สมัยราชวงศซอง ในสมัยราชวงศซอง ศิลปะเดนที่สุดของตนก็คือการวาดภาพ ทั้งนี้
เพราะศิลปะการวาดภาพในราชวงศซองนั้นเจริญถึงที่สุดไดรับการสงเสริมอยางกวางขวางในดานการ
แพทย ปรากฏวามีการใชวัคซีนปองกันฝดาษในสมัยนั้น มีการใชเข็มทิศแมเหล็กชวยในการเดินเรือ ชาว
จีนรูจักน าประทัดเอามาใชสงคราม ท าเปนจรวดส าหรับยิง 
                 สมัยราชวงศมงโกล ในสมัยมงโกลจีนไดมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางจีนและ
ประเทศตะวันตก การประดิษฐคิดคนหลายประการอันเปนความส าเร็จของชาวจีนนั้น เขาไปสูยุโรป
โดยผานทางพวกอาหรับอีกทอดหนึ่ง อาทิเชน การท ากระดาษ แทนพิมพ และการใชเข็มทิศ ทางจีนก็ได
ซื้อสินคา ใหม ๆ แปลก ๆ จากยุโรป การใชลูกคิดเริ่ม ปรากฏเปนครั้งแรกในระยะนี้ 
                 สมัยราชวงศเหม็ง ราชวงศเหม็งครองจีนตอจากราชวงศมงโกล ในระยะนี้ความเจริญของ
จีนเดนไปในดานการปกครอง กฎหมาย ศิลปวิทยา 
                 สมัยราชวงศเชงหรือแมนจู  สมัยนี้เปนสมัยที่งานประพันธในดานตาง ๆ เจริญสูงสุด 
โดยเฉพาะใน 4 ดาน คือ วรรณคดี ประวัติศาสตร ปรัชญา และงานประพันธทั่วไป หลังจากราชวงศ
แมนจูเสื่อมลงก็มีคนจีนชื่อ “ซุนยัดเซน” ไดตั้งสมาคมลับของตนเองขึ้นในนามวา “สมาคมกูชาติ” เพ่ือ 
ชวยเหลือความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น อาทิเชน ปรับปรุงการศึกษา การเกษตร และอุตสาหกรรม 
เปนตน ซุนยัดเซนซึ่งไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีชั่วคราวก็ลาออกจากต าแหนงและมอบอ านาจใหแก
ยวนซีไขเปนประธานาธิบดีแทน 
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บทสรุป 

 

 ความหมายของการศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 การพัฒนาคนและคุณภาพของคนเป็นทั้งเหตุปัจจัยและผลลัพธ์ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ  การศึกษา จึงเป็นรากฐานที่มีความส าคัญที่สุดประการหนึ่ งในการสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้
พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิด มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน
ต่างๆ ที่จะด ารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง อันเป็นพลัง
สร้างสรรค์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1.  การศึกษามีความหมายว่าอย่างไร จงอธิบาย 

 2.  จงอธิบายความส าคัญของการศึกษา 

 3.  จงอธิบายการศึกษาของไทยสมัยโบราณ 

 4.  จงอธิบายการศึกษาของการศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา 
 5.  จงอธิบายการศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก 

 7.  จงอธิบายการศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษา 
 8.  จงอธิบายการศึกษาไทยสมัยปัจจุบัน 

 9.  จงอธิบายเปรียบเทียบการศึกษาไทยในแต่ละสมัย  
 10. จงอธิบายอธิบายและยกตัวอย่างวิวัฒนาการของการศึกษาโลก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

หลักการ เป้าประสงค์ และรูปแบบของการจดัการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ 
 2. อธิบายหลักการการศึกษาในระบบได้ 
 3. อธิบายหลักการการศึกษานอกระบบได้ 
 4. อธิบายหลักการการศึกษาตามอัธยาศัยได้ 
 5. อธิบายหลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
 6. เปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาได้ 
 7. อธิบายการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได ้

 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 2. การศึกษาในระบบ 

 3. การศึกษานอกระบบ 

 4. การศึกษาตามอัธยาศัย 

 5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 6. การศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 7. สาระส าคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

 8. วิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

 9. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2553 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหลักการ เป้าประสงค์ และรูปแบบของการจัดการศึกษา           
มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 3 ที่เรียนมา พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และเนื้อหาประจ า
บทเรียนบทที่ 2 เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและสรุปสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft Power 

Point  เรื่องหลักการ เป้าประสงค์ และรูปแบบของการจัดการศึกษา 
 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “หลักการ เป้าประสงค์ 
และรูปแบบของการจัดการศึกษา” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในชั้นเรียน ดังนี้ 
                  - การอภิปรายความเหมือนและแตกต่างของรูปแบบการศึกษาในแต่ละแบบ  
     - การท ากิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     - รายงานการคน้คว้าศึกษาด้วยตนเอง 
                  เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ ่

 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระบทที่ 4 เป็นแผนภูมิความคิด (mind map) 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าค าถามท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 8. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
 9. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษา 
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. ค าถามท้ายบท  
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การวัดผลและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ การวัดผลและการประเมินผล 

1. อธิบายจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ 
2. อธิบายหลักการการศึกษาในระบบ
ได้ 
3. อธิบายหลักการการศึกษานอก
ระบบได้ 
4. อธิบายหลักการการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้ 
5. อธิบายหลักการการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้ 
6. เปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาได้ 
7. อธิบายการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ได้ 

1. ซักถาม-ตอบค าถาม
อภิปราย แลกเปลี่ยน 
และการสนทนาร่วมกัน  

2. สังเกตพฤติกรรม        
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียน 

4. ค าถามท้ายบท 

5. แผนภูมิความคิด 
(mind map) 
 

1. นักศึกษาตอบค าถาม และ
อภิปรายได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความสนใจ/ความ
ร่วมมือ และความกระตือรืนร้น
ในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดี 

3. นักศึกษามีความพร้อม/ 
ความตั้งใจและความกล้า
แสดงออกในการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
4. นักศึกษาท าใบกิจกรรมได้
ถูกต้อง ครบสมบูรณ์ และเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

5. นักศึกษาตอบค าถามท้าย
บทเรียนได้ ร้อยละ 80 

6. นักศึกษาท าแผนภูมิความคิด
ได้อยู่ในระดับดี 
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บทท่ี 4 

หลักการ เป้าประสงค์ และรูปแบบของการจดัการศึกษา 
 

 

 ในปัจจุบันวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลสืบเนื่องมา        

จากความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ           

การสื่อสาร และสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ตลอดจนพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่
ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Economy) ท าให้เกิดความต้องการการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ในแทบทุกกิจกรรมของสังคมวิถีการเรียนรู้ของคนจึงขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ ไปสู่การ
เรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยท าให้เกิดกิจกรรมการศึกษาและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 

 จุดมุ่งหมายของการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาคือกระบวนการให้ เข้ าถึ งข้อมู ลข่ าวสาร (data or information) ซึ่ ง
หมายความว่า บุคคลที่อยู่ในสังคมจ าเป็นต้องมีการเข้าถึง หรือทราบข่าวสารข้อมูลเบื้องต้นมิฉะนั้นจะ
เป็นการล้มเหลวของการศึกษาทันที ระบบการศึกษาใดหากคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้เรียนคือ การ
ให้ความรู้นั้นถือเป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่งค่ะ ซ้ าร้ายหากการประเมินผลมุ่งเน้นการทดสอบความสามารถ
ในการท่องจ า คนเก่งคือคนที่ท่องต าราเก่ง การมีความคิดเป็นของตัวเองจึงเปล่าประโยชน์ เพราะมันจะ
ขจัดความคิดริเริ่มเป็นการท าลายพัฒนาการของบุคคลด้วยระบบการศึกษาอย่างน่าเสียดาย 

 2. การศึกษามุ่งเน้นให้คนคิดเป็น คือมีความสามารถในการวิเคราะห์ ซึ่งต้องเริ่มจากการ
สร้างจิตวิเคราะห์ (analytical mind) คือ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ตั้งค าถามและใช้หลักตรรกในการหา
ค าตอบเบื้องต้น เป็นกุญแจที่น าไปสู่ความรู้ โดยการน าข้อมูลมาสัมพันธ์กันด้วยเหตุและผล นี่แหละค่ะ
เรียกว่า “การเกิดความรู้" 
 3. การรู้จักวิเคราะห์ และการมีข้อมูลข่าวสารเบื้องต้น ต้องเสริมด้วยการหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือท าให้การวิเคราะห์น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น นั่นคือ ได้ข้อมูลใหม่และข้อมูลเพ่ิมเติมมายืนยันการวิเคราะห์
ปัญหา เพื่อการวางแผนแก้ปัญหา ประเมินความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหา การสร้าง
ทฤษฎี การเก็บข้อมูลจากการวิจัย การวิเคราะห์ที่มีผลออกมาซ้ ากันหลายๆครั้ง ย่อมน าไปสู่ความ
เชื่อมั่นในระดับหนึ่ง เป็นการสร้างทฤษฎีจากการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการสร้างความรู้ใหม่ ผู้เรียน
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คนใดมีจิตวิเคราะห์ มีการวิจัยหาข้อมูลใหม่ๆ ย่อมสร้างทฤษฎีได้ทั้ งสิ้น ไม่จ าเป็นต้องอ้างปรมาจารย์
ของต่างประเทศเสมอไป 

 ส่วนส าคัญของการวิเคราะห์ วิจัย น าไปสู่การสร้างทฤษฎี เพ่ือน าไปประยุกต์ ซึ่งการ
ประยุกต์ เป็นการน าเอาความรู้มาเป็นฐานของการวางนโยบายเพ่ือแก้ปัญหา การวางนโยบายโดยไร้
ข้อมูล ไม่มีความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วย่อมเกิดความส าเร็จน้อย การแก้ปัญหาในสมัยใหม่ ต้องมี
การวิจัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ 
 สรุปได้ว่าระบบการศึกษาจึงต้องคลอบคลุมทั้ง 5 มิติ มิใช่มุ่งเน้นเฉพาะการท่องจ า จนคิดไม่
เป็น ส่วนของคุณธรรมประจ าใจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นส่วนส าคัญของการ
สร้างมนุษย์ที่ต้องอยู่บนร่างกายที่สมบูรณ์ สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้นั่นเอง 
 

การศึกษาในระบบ  
 

ความหมายของการศึกษาในระบบ 

การศึกษาในระบบ (Formal Education) คือการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่ง เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่
แน่นอน ที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษานั้น เกิดขึ้นทั้งที่ห้องเรียนรวมถึงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน อาทิ ที่บ้านหรือการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยยึดถือเอาห้องเรียนเป็นฐานกลางของ
การจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในระบบ 

1. ถ่ายทอดหรือปลูกฝัง เนื้อหา ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ได้รับการศึกษาวางตัวได้
เหมาะสมในสังคมและมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตามโอกาสของแต่
ละบุคคล 

2. เตรียมเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และจัดให้เด็ กในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่องเพ่ือให้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย เชาวน์ปัญญาความ
สนใจที่เหมาะสมมีความพร้อมในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

3. เพ่ือพัฒนาเด็กในวัยเรียนทุกระดับให้ได้รับการศึกษาเพ่ือประโยชน์ส าหรับการเตรียมตัว
ระดับพ้ืนฐาน และเพ่ือมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานต่อไป 

4. ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมี
โอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจด าเนินการ
โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นการวิเคราะห์ วิจัยระดับสูง มุ่งคิดค้นเนื้อหาสาระที่แปลกใหม่จากเดิม 
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นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น ด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป็นต้น 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคคลเต็มความสามารถและตอบสนองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ 
เน้นพัฒนากลุ่มเป้าหมายในลักษณะบูรณาการ คือ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญาคุณธรรม ความคิด ความส านึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งตามปกติเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 
และอาจจัดเสริมเติมในลักษณะฝึกอบรมเฉพาะหรือแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 
 

เป้าหมายของการจัดการศึกษาในระบบ 

1. เด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมทั้ง                
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นต้น  

2. บุคคลในวัยเรียน  เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
    2.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นมักใช้เวลาประมาณสิบสองปี เป็นส่วนใหญ่ ในช่วงปลายของ
การศึกษาเยาวชนที่สนใจสายอาชีพแทนที่จะศึกษาสายสามัญ ก็อาจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษา สาย
อาชีพได้ ซึ่งได้แก่โรงเรียนอาชีวศึกษา ประเภทต่าง ๆ 

    2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนที่มุ่งศึกษาต่อก็อาจเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ ากว่าปริญญาด้วย 

 

องค์ประกอบของการจัดการศึกษาในระบบ 

1. สาระเนื้อหาในการศึกษา  การจัดการศึกษาในระบบ จะจัดท าหลักสูตรเป็นตัวก าหนด
เนื้อหาสาระหลักสูตรในหลักสูตรกลางแต่ละระดับขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
สามารถจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้ด้วย โดยมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ต้อง
ทบทวนเนื้อหาสาระ เพ่ือปรับแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน 

2. ครู ครูผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้แก่ ครู และอาจารย์ ซึ่งถือเป็นผู้
ประกอบอาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการอบรมทั้งในด้านเนื้อหา และวิธีการถ่ายทอด เพ่ือให้
สามารถถ่ายทอดความรู้ และสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา  เช่น อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอ้ี กระดานเขียน หนังสือ 
แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคาแพงทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
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ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สื่อและอุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดการศึกษา 

4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน  การศึกษาในระบบยุคปฏิรูปการศึกษา เน้นความส าคัญที่ตัว
ผู้ เรียน รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การน าชมนอกสถานที่เรียน การ
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือประกอบ 

5. สถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษาในระบบ ยังต้องอาศัยชั้นเรียนยังเป็น
สิ่งจ าเป็น ดังนั้นอาคารสถานที่ห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น
ซึ่งจะต้องจัดบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือการเรียนรู้ 

6. ผู้เรียน  ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการจัดการศึกษา เพราะ
ผู้เรียนคือผู้รับการศึกษาและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรู้และ
พฤติกรรมของผู้เรียน เป็นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุม
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่การเตรียมความพร้อม ส าหรับการเรียนรู้ การให้การศึกษา
อบรมการประเมินและการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
 

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาที่เกิดจากการจัดการศึกษาในระบบ 

ปัญหาการศึกษา ในปัจจุบันมีดังนี้ 
- คนไม่รู้จักวิเคราะห์ปัญหา ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการได้รับการปลูกฝังให้พ่ึงพาปัจจัย

ภายนอก ท าให้คนพึ่งตนเองไม่ได้ 
- การศึกษาในระบบไม่สามารถรับมือกับกระแสบริโภคนิยมในปัจจุบันได้ เป็นต้นว่าปัญหายา

เสพติด การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การก่อความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในสังคมการพนัน และ ความ
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 

- การศึกษาท าลายความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามที่เคยมีมา รู้สึกว่า
ตนเองล้าหลัง ถ้าไม่จบ การศึกษาคนจะคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่สามารถท างานได้ 

 

การศึกษานอกระบบ 

 

ความหมายของการศึกษานอกระบบ 

การศึกษานอกระบบหรือ Non-formal Education (NFE)ได้เกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1967 
ในการประชุมของ UNESCO เรื่องThe World Educational Crisis ซึ่งได้นิยามการศึกษานอกระบบ 
หมายถึง “การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจัดการศึกษาในระบบ



   135 

โรงเรียนปกติ โดยมุ่งบริการให้คนกลุ่มต่างๆ ของประชากร ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก” โดยเน้นการเรียนรู้ 
(Learning) แต่ในปัจจุบันการศึกษานอกระบบคือ กระบวนการจัดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งที่
เป็นทัศนคติ ทักษะ และความรู้ซึ่งท าได้ยืดหยุ่นกว่าการเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป สมรรถนะที่เกิด
จากการศึกษานอกระบบมีตั้งแต่ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นกลุ่ม การแก้ไข ความ
ขัดแย้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเป็นผู้น า การแก้ปัญหาร่วมกัน การสร้างความเชื่อมั่น ความ
รับผิดชอบและความมีวินัย การศึกษานอกระบบยุคใหม่จึงเน้นการเรียนรู้และสมรรถนะ (Learning and 

Competency) (จรวยพร  ธรณินทร์, 2550) 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non – Formal Education) เป็นแนวทางหนึ่งในการจัด
การศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหา
ความรู้ พัฒนาตนเอง ให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะ
อ่อนตัวให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมเป็น
อย่างยิ่ง  การศึกษานอกโรงเรียนมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรียนรู้ทุกชนิดที่บุคคล
ได้รับจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติการเรียนรู้จากสังคม และการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ               
เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่องตามที่ตนสนใจ 
(อาชัญญา รัตนอุบล, 2542) 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที่มุ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิตและสังคม 
โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่
ด้อยโอกาสพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ 
ปลูกฝังเจตคติที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการต่าง ๆ ที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขตามควร แก่อัตภาพ 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538 อ้างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล , 2542 ) งานด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ชัดเจน กิจกรรมการศึกษาดังกล่าว มีทั้งที่จัดกิจกรรมโดย
เอกเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอ่ืน หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้น เป็นทั้งหน่วยงานที่
มีหน้าที่ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตรง และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนชุมชนที่อาศัย การศึกษาเป็นเครื่องมือน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม ในทางทฤษฎีจึงได้นับเนื่องเอาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นระบบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต ที่มี
ส่วนเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นและต่อเนื่องกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ท า
ให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นความหวังของวงการศึกษา และเป็นกลไกที่ส าคัญของรัฐในการ
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พัฒนาคุณภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศได้ (รณรงค์ เมฆานุวัฒน์ , 2543) การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงถือเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งมีภารกิจส าคัญที่จะต้องให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามมาตรฐานของ
สังคมที่เป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับการศึกษา นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจาก
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชีวิต เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพของตน (กองส่งเสริมปฏิบัติการ, 2541) 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  การศึกษานอกระบบ หมายถึง 
การศึกษาซึ่งจัดขึ้นนอกระบบปกติ ที่จัดให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่มีการจ ากัดพ้ืนฐานการศึกษา
อาชีพประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านพ้ืนฐานแก่การ
ด ารงชีวิต ความรู้ทางด้านทักษะ การประกอบอาชีพและความรู้ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต การจัดการศึกษามีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเงื่อนไข การส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตร จะต้องมีตามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ระบุว่าการศึกษานอกระบบ หมายถึงกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่
ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับผล
การเรียนรู้ 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การศึกษานอกระบบหมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมหรือพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านความรู้ ความช านาญ หรืองานอดิเรกต่างๆ ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาอาจได้รับหรือไม่ได้รับเกียรติบัตรก็ได้ ซึ่งเกียรติบัตรนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับเทียบเงินเดือน
หรือศึกษาต่อ ยกเว้นการศึกษาสายสามัญของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่มีการมอบวุฒิบัตรที่สามารถปรับเทียบเงินเดือนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้   

การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนา คุณภาพ
มนุษย์ มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผลที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ประเภทความรู้พื้นฐานสายสามัญประเภทความรู้และทักษะอาชีพ และประเภทข้อมูลความรู้ทั่วไป 
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หลักการของการศึกษานอกระบบ 

1. เน้นความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ต่าง ๆ 

3. จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต 

4. จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนมิได้จ ากัด
เฉพาะครู อาจจะเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือจากท้องถิ่น 

 

การศึกษาตามอัธยาศัย  
 

ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 

นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็ให้ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education) ไว้มากมาย ดังเช่น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ให้ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยว่า เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ 
หรือแหล่งความรู้อื่นๆ  

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ให้
ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคล ซึ่งบุคคล
สามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม 
และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  

Coombs (1985) กล่าวว่า การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง กระบวนการศึกษาตลอดชีวิต          
ที่ทุกคนได้รับ และสะสมความรู้ ทักษะ เจตคติ และการรู้แจ้งจากประสบการณ์ประจ าวัน และการ
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้าน ที่ท างาน และที่เล่น จากตัวอย่าง และเจตคติของสมาชิกครอบครัวและ
เพ่ือน จากการเดินทาง การอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออ่ืน  

Hideyoshi (1990) ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย คือ กระบวนการที่มนุษย์ได้รับ
การถ่ายทอด และสั่งสมความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน และ
สิ่งแวดล้อมตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่ไม่มีองค์กร ไม่มีระบบ ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่ตั้งใจ และเรื่องที่ได้รับ
การถ่ายทอดก็เป็นเรื่องที่เก่ียวกับวิถีชีวิตในสังคม 
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องค์ประกอบของการศึกษาตามอัธยาศัย 

แนวคิดและปรัชญา : การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสใน
การเรียนรู้ในวิถีชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย 

ความมุ่งหมาย : การศึกษาตามอัธยาศัยมีได้หลายเป้าหมายและหลายวัตถุประสงค์ โดย
เป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและนันทนาการ
ของบุคคลแต่ละคนมากกว่าการเพ่ิมพูนความรู้เชิงวิชาการ  

หลักสูตร : การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีหลักสูตร แต่เป็นลักษณะการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม 
สื่อ และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ผู้ เรียน/ผู้ รับบริการ : ผู้ เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัย คือ บุคคลทุกคน ซึ่ งมีความ
หลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกพ้ืนที่ โดยไม่มีการจ าแนกสถานภาพทาง
สังคม  

ผู้สอน : ผู้เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัย คือ บุคคลทุกคนที่มีศักยภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ 

ความรู้ : การศึกษาตามอัธยาศัยท าให้เกิดความรู้ด้วยการเรียนรู้ตามความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน 

วิธีการเรียนรู้ : การศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีหลายรูปแบบ ไม่มีแบบ
แผนแน่นอน ไม่มีรูปแบบแน่นอน  

ระยะเวลา : การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเกิดได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตของผู้เรียน 

วุฒิการศึกษา : การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีวุฒิบัตร แต่บางกิจกรรมอาจมีเกียรติบัตร 
กิจกรรมการเรียนรู้ : กิจกรรมการเรียนรู้ตามการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามวิถีชีวิตของ

ผู้เรียน 

สื่อการเรียนรู้ : ลักษณะสื่อการศึกษาตามอัธยาศัยมีความหลากหลายตามที่ผู้เรียนต้องการ 
การประเมินผล : การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยตัว

ผู้เรียนเอง จึงไม่มีการประเมินผลที่ชัดเจน แต่บางกิจกรรมมีการประเมินผลเพ่ือให้ผลย้อนกลับต่อ
ผู้รับบริการ  
 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

ความหมาย 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การรับรู้ความรู้ ทักษะ และเจตคติตั้งแต่
เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ โดยสามารถ จะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่ างๆอย่างมีระบบหรือไม่มี
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ระบบ  โดยตั้ ง ใจหรือ โดยบั งเอิญ ก็ ได้ ทั้ งนี้ ส ามารถท าให้ บุ คคลนั้ น เกิ ดการพัฒ นาตน เอง  

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึงการจัดกระบวนการทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non - Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal 

Education) โดยมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - directed Learning) มุ่ง
พัฒนาบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง
และเศรษฐกิจของโลก 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต 

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต อันมีสาระส าคัญดังนี้ 
มนุษย์แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะมนุษย์เราเรียนรู้จากธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกขณะ เช่น จากการ ท ามาหากิน การเล่น การพักผ่อนการเข้าร่วมพิธีกรรม 
และการสมาคม เป็นต้น 

การศึกษาที่แท้จริงไม่ได้จ ากัดแต่เพียงในโรงเรียนแต่ครอบคลุมถึงการศึกษานอกโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดได้ตามโอกาส จึงไม่มีวันสิ้นสุด 

การศึกษาตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้รับการศึกษาเพราะสามารถเลือกเรียนตาม
รูปแบบที่ตนต้องการ ยืดหยุ่นได้ตามโอกาส ทุกคน สามารถเรียนรู้ได้จากทุกแห่งตามโอกาสจะอ านวย 
ฉะนั้นมนุษย์จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการศึกษาอย่างไม่มีจุดจบไปตลอดชีวิต 

 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

แนวปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตมีดังนี้ 
การศึกษาในระบบโรงเรียนจะต้องไม่สิ้นสุดเพียงเมื่ออยู่ในโรงเรียนแต่จะต้องจัดให้บุคคลเมื่อจบ

การศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วสามารถเข้ามาเรียนได้อีกกล่าวคือ โรงเรียนจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้เตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถและปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตแก่นักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนสามารถมีทัศนคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากจบการศึกษาจาก
โรงเรียนแล้ว 

ทุกหน่วยงานในสังคมมีบทบาทในการจัดการศึกษา อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์สโมสร 
ศาลาประชาคม วัด ที่ท างาน เป็นต้นอันเป็นการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา 
องค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น บริการข่าวสาร ข้อมูล 
ต่างๆเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ควรจะจัดหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและประสบการณ์ของผู้เรียน เพ่ือ เสริมทักษะ ความรู้และพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยให้ถือการงาน หรือชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 

หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตจะต้องครอบคลุมบทบาทของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ชีวิต
ส่วนบุคคล ครอบครัว การงาน การพักผ่อน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฉะนั้นจะต้องพัฒนาให้มี
เครื่องมือที่จะเรียนรู้สามารถใช้แหล่งวิทยาการมีแรงจูงใจที่จะคิดศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต 

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยจะต้องเกื้อกูลกันสังคมจะต้องส่งเสริมให้มี
แหล่งวิชาที่ทุกคนมีโอกาสใช้สื่อทุกประเภท และศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อาทิ ห้องสมุด วิทยุ 
โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ฯลฯ แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตได้น าไปใช้โดยจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุของ
บุคคลในรูปแบบต่างๆทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งนี้จะต้อง
ปรับโครงสร้างขององค์กรที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายหลักการศึกษาตลอดชีวิตโดยยึด
การบูรณาการความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยและความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 

 

การศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 

 "ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ ารุ่ง คณะราษฎรได้ก่อก าเนิดรัฐธรรมนูญเพ่ือความเจริญ
ของชาติ" ข้อความข้างต้นปรากฏอยู่บน "หมุดประชาธิปไตย" ที่ถูกตอกไว้ ณ จุดเดียวกับที่ พระยา
พหลพลพยุหเสนา หนึ่งในแกนน าของคณะราษฎรอ่านค าประกาศ ต่อหน้าเหล่าทหารที่ถูกเกณฑ์มาเป็น
สักขีพยานแห่งการปฏิวัติ เมื่อ 75 ปีก่อน คณะราษฎรตอกหมุดลงพ้ืนเพ่ือตอกย้ าในวันหลัง   

ถือเป็นการประทับตราแห่งชัยชนะ ให้ระลึกถึงการ "อภิวัตน์" เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสม
บูรณายาสิทธิราชย์ มาเป็น ประชาธิปไตย ในหมุดจารึกถึง "...รัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ"  

ถึ งวันนี้  ลองนับดู  ป ระเทศไท ยมี รัฐธรรมนูญ ใช้ แล้ วถึ ง 18 ฉบับ  (รวมฉบับล่ าสุ ด  2550)  
            ค าว่า รัฐธรรมนูญ (Constitution) ตามความหมายที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 ให้ไว้ หมายถึง บทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบในการปกครองประเทศ โดยก าหนดรูปแบบ
ของรัฐว่าเป็นรัฐเดียวหรือรัฐรวม ระบอบการปกครองของรัฐ รวมทั้งสถาบันและองค์กร การใช้อ านาจ
อธิปไตยในการปกครองรัฐ  

             ทุกประเทศทั่วโลกมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ทั้ งประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงประเทศที่ปกครองระบอบเผด็จการ เพ่ือใช้เป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการ
บริหารประเทศ อาจจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายทุกตัวที่เก่ียวกับการ
ปกครอง ถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ 
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            ส าหรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ใครบางคนเคยแซวไว้ในเพลง "...รัฐธรรมนูญ ฉีก ฉีก 
แล้วก็เขียน...ฉีก ฉีก เขียน เขียน เขียนแล้วก็โดนฉีก..." ท าไมถึงเป็นอย่างนี้ ท าไมบ้านเราถึงได้ชื่อว่า
เป็นประเทศที่ใช้ "รัฐธรรมนูญ" เปลืองท่ีสุดประเทศหนึ่ง  
           เหตุก่อเกิดรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเป็นอย่างไร? เหตุแห่งการถูกฉีกถูกย่ าของแต่ละฉบับมาจาก
อะไร? ลองไล่เรียงดู 
 

           รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1 : พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 
พุทธศักราช 2475 

เกิดจากคณะราษฎรซึ่งท าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ได้จัดร่างฯขึ้น มี
จ านวน 39 มาตรา โดยหลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย  

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 หรือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3 วัน  

ต่อมาได้ "ยกเลิก" รัฐธรรญนูญฉบับนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 เนื่องจากได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร  

รวมระยะเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ทั้งสิ้น 5 เดือน 13 วัน มีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ 
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้  1 ชุด คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (สมัยที่  1: 28 มิถุนายน 2475-            
10 ธันวาคม 2475) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 คณะราษฏร์ 2475 

ที่มา: https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1 
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รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 2 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475  

เกิดจากสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการยกร่างฯขึ้น เพ่ือใช้เป็นรัฐธรรรมนูญฉบับถาวร              
มีจ านวน 68 มาตรา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งต่อมาถือเป็น "วันรัฐธรรมนูญ"  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถือเป็นฉบับถาวรที่มีระยะเวลาบังคับใช้นานที่สุด  

โดยได้ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 รวมระยะเวลาประกาศใช้ทั้งสิ้น 13 ปี 4 เดือน 
29 วัน ส่วนสาเหตุยกเลิกนั้น เนื่องมาจากเห็นว่า ใช้มานานแล้ว เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปมาก ควร
มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 นี้ มีรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศถึง 14 ชุด  

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  

มีที่มาจาก ส.ส.ประเภทที่ 2 ที่ร่วมกันเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร และสภา
พิจารณาแล้วอนุมัติ มีจ านวนมาตรา 68 มาตรา โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 ก่อนจะ
สิ้นสุด เนื่องจากมีการรัฐประหาร ภายใต้การน าของ พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ท าการยึดอ านาจ และ
ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490  

รวมระยะเวลาประกาศใช้ 1 ปี 5 เดือน 30 วัน  

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 4 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2490  

หลังจากที่ พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ท าการรัฐประหาร ได้ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาใช้ มี
จ านวน 98 มาตรา ประกาศใช้เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2490 และยกเลิกเมื่อ 23 มีนาคม 2492 เนื่องจากได้
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร  

รวมระยะเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 นี้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน  

มีรัฐบาล 3 ชุด คือ พ.ต.ควง อภัยวงศ์ 2 สมัย และ จอมพล ป.พิบูลสงคราม อีก 1 สมัย  

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 5 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492  

มีที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างฯและพิจารณาแล้วเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก่อนหน้านี้  

โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 มีจ านวน 188 มาตรา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492 แต่แล้ว 
2 ปี 8 เดือน 6 วัน ต่อมา ก็ต้องสิ้นสุดลงไป เมื่อ พล.อ.ผิน ชุณหะวัณ ท าการยึดอ านาจการปกครองจาก
รัฐบาลอีกครั้ง และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494  

ส าหรับรัฐบาลที่ปกครองประเทศในช่วงรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียงชุดเดียวคือ รัฐบาลของ             
จอมพล ป.พิบูลสงคราม (สมัยที่ 4)  
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ภาพที่ 4.2 จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ทีม่า: https:// https://khunnewinfinite.wordpress.com 

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 6 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495  

หลังจากที่ พล.อ.ผิน ชุณหะวัณ ท าการรัฐประหาร (อีกครั้ง) ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้น ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 
2 มาใช้บังคับไปพลาง พร้อมให้ สภาผู้แทนราษฎรปรึกษากันด าเนินการปรับปรุงฉบับใหม่  

เมื่อแล้วเสร็จ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ก็ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทน 
และสภาให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 นี้ในวันที่ 8 มีนาคม 2495 โดยมีจ านวน 
123 มาตรา และในระหว่างที่มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท าการรัฐประหาร 
ในวันที่ 16 กันยายน 2500 แต่ทว่าก็ยังคงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไป กระทั่งวันที่ 20 ตุลาคม 
2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท าการรัฐประหารอีกครั้ง คราวนี้ก็ถึงกาลสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ          

ฉบับที่ 6  

รวมระยะเวลาประกาศใช้ทั้งสิ้น 6 ปี 7 เดือน 12 วัน มีรัฐบาลบริหารประเทศรวม 6 ชุด  
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ภาพที่ 4.3 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
ที่มา: http://www.soccersuck.com/boards/topic/1567506 

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียง 20 มาตรา คณะรัฐประหารได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการปกครอง
ประเทศชั่วคราว โดยประกาศใช้เมื่อ 28 มกราคม 2502 และยกเลิกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 รวม
เวลา 9 ปี 4 เดือน 23 วัน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นได้ชัดว่า รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ ประกาศใช้นาน
มาก  พูดได้ว่า เป็นช่วงการใช้อ านาจเผด็จการที่ยาวนานที่สุดของไทย แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงความเป็น
เผด็จการเต็มขั้น คือในมาตรา 17 ที่ให้อ านาจ นายกรัฐมนตรีเบ็ดเสร็จ และมาตรานี้เองที่ท าให้เกิดการ
ประหารชีวิตผู้ต้องหาโดยไม่ผ่านการพิจารณาของศาล ทั้งยังมีการล้มเลิก การเลือกตั้ง ในทางการเมือง
ทุกระดับ มีแต่ การแต่งตั้ง แทน  

อ านาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่นายกรัฐมนตรี คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อนที่นายกฯ ท่านนี้จะ             
"ตายคาต าแหน่ง" ในวันที่ 8 ธันวาคม 2506 และ จอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นสืบทอดอ านาจเผด็จการ
ต่อภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก่อนที่จะยกเลิกเนื่องจากประกาศใช้ฉบับถาวร  
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ภาพที่ 4.4 จอมพลถนอม กิตติขจร 

ที่มา: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title 

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511  

มีที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างและพิจารณาให้ความเห็นชอบ นับเป็น รัฐธรรมนูญที่ใช้
เวลาในการร่างฯนานมาก นับจากวันโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  มีจ านวน 183 

มาตรา โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 และต้องยกเลิกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 

ด้วยเหตุแห่งการรัฐประหาร ที่น าโดย จอมพล ถนอม กิตติขจร ยึดอ านาจตัวเอง โดยอ้างว่า "มีบุคคล
บางจ าพวกอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ยุยง บ่อนท าลาย ใช้อิทธิพลทั้งภายในและภายนอกสภานิติ
บัญญัติก่อกวนการบริหารราชการของรัฐบาล" รวมเวลาในการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 3 ปี 4 เดือน             
28 วัน  ผู้บริหารประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเพียงชุดเดียวคือ รัฐบาลของ จอมพลถนอม กิตติ
ขจร (สมัยที่ 3 : 7 มีนาคม 2512-17 พฤศจิกายน 2514)  

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515  

คณะรัฐประหารได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นแนวทางในการบริหารประเทศไปพลาง
ก่อน โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 และสิ้นสุดเมื่อ 7 ตุลาคม 2517 รวมเวลา 1 ปี 9 

เดือน 22 วัน  

มีจ านวน 23 มาตรา ส าหรับสาเหตุแห่งการสิ้นสุดนั้น เกิดจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ 10 ซึ่งเป็นฉบับถาวร  



146 

ภายใต้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่รู้จักกันดี
คือ "เหตุการณ์  14 ตุลา" ในปี 2516 ซึ่งเป็นเหตุให้จอมพลถนอม กิตติขจร ต้องพ้นจากอ านาจ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ 

 

รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 10 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  

ในช่วงที่ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง "คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ" 
ขึ้น และได้จัดร่างรัฐธรรมญนูญ โดยยึดหลักประชาธิปไตยอย่างมาก เมื่อร่างฯเสร็จ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน 
ประกาศใช้เมื่อ 7 ตุลาคม 2517 มีจ านวนมาตรา 238 มาตรา  

แต่ทว่า 2 ปีต่อมา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน น าโดย พล.ร.อ.
สงัด ชลออยู่ ได้ท าการรัฐประหารและประกาศล้มเลิกรัฐธรรมนูญ ซึ่งการรัฐประหารครั้งนี้  เป็น
กระบวนการที่ติดตามมาจากการกวาดล้าง ปราบปรามขบวนการนักศึกษาในเช้าวันเดียวกัน ซึ่งนับเป็น
เหตุการณ์ส าคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งหนึ่ง  

ภายใต้การใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีรัฐบาล 4 ชุด จากนายกรัฐมนตรี "หม่อมพ่ี-หม่อมน้อง" คือ 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 3 สมัย และ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 1 สมัย 

 

รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 11 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519  

ภายหลังการยึดอ านาจ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้มีค าสั่ง 6/2519 ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2519 แต่งตั้ง "คณะเจ้าหน้าที่ท างานกฎหมาย" ขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ และต่อมา
ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 มีจ านวน 29 มาตรา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2519  

แต่หลังจากประกาศใช้ได้ 11 เดือน 28 วัน พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินก็ได้ท าการรัฐประหารซ้ า และยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ไป  

นายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศช่วงรัฐธรรมนูญชั่วคราว คือ นายธานินทร์ กรั ยวิเชียร             
(8 ตุลาคม 2519-20 ตุลาคม 2520) 

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 12 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520  

เกิดจากการที่ คณะรัฐประหาร ซึ่งน าโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ น ามาใช้หลังจากที่ได้ท าการ
รัฐประหารซ้ า โดยได้วางหลักการไว้กว้างๆ เหมือนกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับก่อนๆ  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจ านวน 32 มาตรา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520 และยกเลิก 
22 ธันวาคม 2521 เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 (ฉบับถาวร)  
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รวมเวลา 1 ปี 1 เดือน 13 วัน มีรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (สมัยที่ 1) บริหาร
ประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
ที่มา: https://gossipstar.mthai.com/fanclub/4525/profile 

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 13 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จนแล้วเสร็จ 
จากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้มีมติเห็นชอบแล้ว ได้น าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 

มีจ านวน 206 มาตรา  
ส าหรับสาเหตุแห่งการสิ้นสุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เกิดจาก คณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ (รสช.) ซึ่งน าโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ได้ท าการรัฐประหาร ยึดอ านาจจาก พล.อ.ชาติชาย 
ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534  

รวมเวลา 12 ปี 2 เดือน 1 วัน  

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 14 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534  

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งน าโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ได้อ้างเหตุผล
ในการยึดอ านาจว่า ประการแรก คณะรัฐบาลได้อาศัยอ านาจหน้าที่ทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์
ให้ตนเองและพวกพ้องอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ประการที่สอง ข้าราชการการเมืองใช้อ านาจรังแก
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ข้าราชการประจ า และประการที่สาม นักการเมืองที่บริหารประเทศมีการรวบอ านาจน าไปสู่การ
ปกครองแบบเผด็จการรัฐสภา  

คณะ รสช.จึงได้ท าการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 13 และน ารัฐธรรมนูญชั่วคราว 
มาใช้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 มีจ านวน 33 มาตรา แล้วยกเลิกไปวันที่ 9 ธันวาคม 2534 หลังจาก
ประกาศใช้ฉบับถาวร  

รวมเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 คือ 8 เดือน 8 วัน  

ส าหรับนายกรัฐมนตรีในช่วงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ นายอานันท์ ปันยารชุน (สมัยที่ 1 : 2 

มีนาคม 2534-7 เมษายน 2535) 
 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นยกร่างฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 

ธันวาคม 2534 มีจ านวน 223 มาตรา  
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม 2535 แต่ คณะ รสช. ก็

ได้พยายามสืบทอดอ านาจ โดยผ่านพรรค "สามัคคีธรรม" ซึ่งเป็นพรรรค "นอมินี" ของ รสช. หนุนให้         
พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ท าให้เกิดการต่อต้านอย่าง
หนักจากประชาชน จนเกิดเหตุล้อมปราบในเดือนพฤษภาคม 2535 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเหตุการณ์ 
"พฤษภาทมิฬ" พล.อ.สุจินดา คราประยูร ต้องพ้นจากต าแหน่ง  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงประกาศใช้มาเรื่อยๆ พร้อมกันนั้นก็มีความพยายามในการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ค านึงถึงประชาชนมีส่วนร่วมขึ้นมา และเมื่อแล้วเสร็จ จึงได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 15 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2540  

รวมเวลาประกาศใช้ทั้งสิ้น 5 ปี 10 เดือน 2 วัน มีรัฐบาลบริหารประเทศ 5 ชุด  

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน...
ค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ  

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมาจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ ได้จัดท าขึ้นเสร็จ 
แล้วรัฐสภาสมัยรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15 พิจารณาให้ความเห็นชอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลง
พระปรมาภิไธย แล้วประธานรัฐสภาได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 

ตุลาคม 2540 มีจ านวน 336 มาตรา  
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รัฐธรรมนูญที่ประชาชนร่วมกันร่างฉบับนี้ ถูกยกเลิก เนื่องจากการรัฐประหารภายใต้การน าของ 
พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 รวมเวลา 8 ปี 11 เดือน 8 วัน 

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2549  

คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) น า
โดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน น ามาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศชั่วคราว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2549 โดยมีจ านวน 39 มาตรา  
โดยได้ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ทันทีที่รัฐธรรมมนูญฉบับที่ 18 มีผลบังคับใช้  

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 มีจ านวนมาตรา 309 

มาตรา  
ช่วงที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 นั้น ได้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้มี 

"สภาร่างรัฐธรรมนูญ" (ส.ส.ร.) ก าหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จใน 180 วัน นับแต่วันเปิดประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก  

จากนั้นได้ท าการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ และจัดให้มีการออกเสียง "ประชามติ"  
การลงประชามติมีข้ึนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 โดยผลที่ออกมาคือ ประชาชนลงคะแนน รับ

ร่างรัฐธรรมนูญ 57% ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 41% จึงท าให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่าน และประกาศใช้เป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศต่อไป  

น่าสนใจว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ น่าสนใจว่า การรัฐประหาร จะกลับมาอีก
ไหม สังเกตไหมว่า หลังจากที่มีการยึดอ านาจ ส่วนใหญ่ มักจะมีการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับที่ก าลังใช้อยู่  
จากนั้น ก็ร่างฯฉบับชั่วคราวเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับคณะรัฐประหาร  

 

สาระส าคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

 

หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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การจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  

2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ส าหรับเรื่องการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  

3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก ระดับและ
ประเภท  

4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  

6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน   

 

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

- บุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ หรือมีร่างกายพิการ หรือมีความต้องการเป็นพิเศษ 
หรือผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  

- บิดามารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลในความดูแลได้รับการศึกษาทั้งภาค
บังคับ และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว  

- บิดามารดา บุคคล ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที่สนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณีดังนี้ 

- การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตร
หรือผู้ซึ่งอยู่ในความดูแล รวมทั้งเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา  
 

หมวด 3 ระบบการศึกษา  

การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สถานศึกษาจัดได้ทั้งสามรูปแบบ และให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่าง
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รูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี 
นับจากอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก หรือเมื่อสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  

- ส าหรับเรื่องสถานศึกษานั้น การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้จัดใน  

1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ เอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนา  

3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด  

- การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ หน่วยงานทื่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถาน ศึกษาของ
เอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ กระทรวง 
ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษา เฉพาะทางตามความต้องการและ
ความช านาญของหน่วยงานนั้นได้โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้ งความรู้ คุณธรรม และ 
กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ 
ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการประกอบอาชีพ และการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ ความสนใจ ความถนัดของผู้ เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้ งให้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้อง
ส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
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กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผล
ผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้วิธีการที่
หลากหลายและน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้น
ความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ
และให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าหลักสูตรในส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ส าหรับ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมเรื่องการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิจัย เพ่ื อ
พัฒนาองค์ความรู้และสังคมศึกษา  
 

หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา  

ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  

แบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ท้องถิ่น และสถานศึกษาให้มากที่สุด  

1.1 ระดับชาติ ให้มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่ ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้ง การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรรวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีองค์กรหลักที่เป็นคณะ 
บุคคลในรูปสภาหรือคณะกรรมการสี่องค์กร คือ  

    - สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ  
    - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    - คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    - คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม  

    - มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐ มนตรีและมี
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  

    - ให้ส านักงานของทั้งสี่องค์กรเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการแต่ละองค์กร ประกอบด้วย
กรรมการ โดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืน
รวมกัน มีเลขาธิการของแต่ละส านักงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

     - สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การสนับสนุน
ทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การด าเนินการด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการ
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวง  

     - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

     - คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง  

     - คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนา
ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ด าเนินการจัดการศึกษาและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  

1.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอุดมศึกษา
ระดับต่ า กว่าปริญญา ให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา และจ านวนประชากร
เป็นหลัก รวมทั้งความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและ
ส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ประสานส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการก ากับดูแลหน่วยงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู และผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้น าทางศาสนาและ
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ  

1.3 ระดับสถานศึกษา ให้แต่ละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาอุดมศึกษาระดับ ต่ า
กว่าปริญญา มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาและจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 
และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกระจาย
อ านาจ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานการศึกษาฯ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  

 

ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรองรับสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย
กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม รวมทั้งประสานและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ 

  

ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน  

สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
ครู ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ 
โดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งรัฐต้องให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการและด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รับฟังความ
คิดเห็นของเอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนสถานศึกษาของเอกชนระดับปริญญา 
ให้ด าเนินกิจการโดยอิสระภายใต้ การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ
ประกับคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินและจัดให้มีการประเมินดังกล่าว รวมทั้งเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกไม่ได้มาตรฐานให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานฯ จัดท าข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัด ให้สถานศึกษาปรับปรุง ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการ ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานฯ รายงานต่อคณะกรรมการต้น
สังกัด เพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

 

หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ
และกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็น
องค์กรอิสระมีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชน 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ยกเว้น ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาในศูนย์การ
เรียน วิทยากรพิเศษ และผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ให้ข้าราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ตามหลักการกระจายอ านาจการ
บริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา
ระดั บ ป ริญ ญ าที่ เป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ให้ เป็ น ไป ต าม ก ฎ ห ม าย เฉ พ าะข อ งส ถ าน ศึ ก ษ านั้ น ๆ   
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หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา โดยให้
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้มาตรการภาษีส่งเสริมและให้แรงจูงใจ รวมทั้งใช้มาตรการ
ลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสม  

สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งหารายได้
จากบริการของสถานศึกษาที่ไม่ขัดกับภารกิจหลักอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐได้มา ทั้งจากผู้
อุทิศให้หรือซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา บรรดา
รายได้และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของสถานศึกษาของรัฐดังกล่าว ไม่เป็นรายได้ที่ต้องส่งกระทรวงการคลัง  

ให้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สามารถน ารายได้และผลประโยชน์ต่าง ๆ มาจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด  

ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา โดยจัดสรรให้ผู้เรียนและสถานศึกษา ทั้งของ
รัฐและเอกชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล กองทุนประเภท
ต่าง ๆ และทุนการศึกษา รวมทั้งให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาด้วย 

 

หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

รัฐจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืนเพ่ือประโยชน์ส าหรับการศึกษา การทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ าเป็น รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ
พัฒนาแบบเรียน ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยจัดให้มีเงิน
สนับสนุนและเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ อันจะน าไปสู่การแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ให้มีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ          
ค่าสัมปทานและผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการ ด้านสื่อสารมวลชขน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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โทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลด
อัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยี  

ให้มีหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจัย การ
พัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

  

บทเฉพาะกาล 

1. นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

    - ให้กฏหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง ฯลฯ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒน ธรรมเดิมที่
ใช้อยู่ยังคงใช้บังคับ ได้ต่อไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี  

    - ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาที่มีอยู่ ยังคงมี ฐานะและ
อ านาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง
ต้องไม่เกินสามป ี 

    - ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวง เพ่ือแบ่งระดับและประเภทการศึกษาของการ ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้งการแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 

2. ในวาระเริ่มแรก มิให้น า  
    - บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองปี และการศึกษาภาค บังคับเก้าปี 

มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี นับจากวันที่
รัฐธรรมนูญใช้บังคับ และภายในหกปี ให้กระทรวงจัดให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการประเมินผลภายนอก
ครั้งแรก  

    - น าบทบัญญัติในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา และหมวด 7 ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ ศึกษามาใช้บังคับจนกว่าจะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง
ต้องไม่เกินสามป ี 

    - ทั้ งนี้ขณะที่การจัดตั้ งกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
ออกกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิรูปตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของตน รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ท าหน้าที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  
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3. ให้จัดตั้งส านักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจ ท าหน้าที่  
    - เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน ตามสาระบัญญัติในหมวดที่ว่า ด้วยการ

บริหารและการจัดการศึกษา การจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การจัดระบบ
ทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา  

    - เสนอร่างกฎหมาย และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่ง ในส่วนที่
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้  

    - ตามอ านาจหน้าที่อ่ืนที่ก าหนดในกฎหมายองค์การมหาชน  

4. คณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษามีเก้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
และกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการบริหาร การศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงิน
และการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้
ปฎิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่าสามคน ให้เลขาธิการส านักงานปฏิรูปการศึกษา เป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและเลขาธิการมีวาระการต าแหน่งวาระเดียว เป็นเวลาสามปี  

   ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการสรรหา จ านวนสิบห้าคน ท าหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่สมควร เป็น
คณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษา จ านวนสิบแปดคนเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูป จ านวนเก้าคน 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8–10 สังคมไทยได้
อัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกัน
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ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง"  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2553 

 

1. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 

2. ประกาศใช้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553  

3. มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 กรกฏคม 2553  

4. การตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  
5. พรบ.กศช. ฉ.3 พ.ศ. 2553 นี้ มี 4 มาตรา  
6. มาตรา 1 คือ พรบ.นี้ เรียกว่า พรบ.กศช. (ฉ.3) พ.ศ. 2553  

7. มาตรา 2 คือ พรบ.นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

8. มาตร 3 คือ ยกเลิก มาตรา 37 ของ พรบ. 42/45 ให้ใช้ข้อความนี้แทน 

   มาตรา 37 การบริหารและการจัดการ ให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง 
   - ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   - จ านวนสถานศึกษา  
   - จ านวนประชากร 

  - วัฒนธรรม 

  - และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย 

  - (เว้น ....ของอาชีวศึกษา) 
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บทสรุป 

 

 การศึกษา (Education) ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

นิยาม ความหมายของการศึกษา มีความหมายว่า “กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการ
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 15 ได้ก าหนดระบบ
การศึกษา ในการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผน
ชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ หลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผล
ที่แน่นอน ซึ่งการศึกษาในระบบของไทยประกอบไปด้วยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาในขั้น
อุดมศึกษา โดยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถูกแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ยังถูกแบ่งเป็นประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาอีกด้วย ส าหรับในการศึกษาขั้น
อุดมศึกษานั้น แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้ผู้พลาด
โอกาสเรียนจากระบบการศึกษาปกติ หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเอง ได้รับการเรียนรู้ โดยเน้นการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึง
ได้รับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็ว อันจะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป็น
การพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คนมีคุณธรรมน าความรู้ อันจะเป็นสะพาน
ทอดน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป 

 การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง วิธีการที่หลากหลายที่น าไปสู่การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนโดยการ
ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการสนทนา เกี่ยวข้องกับการส ารวจ และขยายประสบการณ์ โดยไม่
อาจท านายล่วงหน้าได้ เป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดข้ึนอุบัติข้ึน 
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ค าถามท้ายบทที่ 4 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1.  จงอธิบายจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 2.  การศึกษาในระบบมีหลักการอย่างไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 3.  การศึกษานอกระบบมีหลักการอย่างไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง                
 4.  การศึกษาตามอัธยาศัยมีหลักการอย่างไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 5.  การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลักการอย่างไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 7.  จงเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของรูปแบบการศึกษาในแต่ละแบบ 

 8.  จงอธิบายการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 9.  จงสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  พอสังเขป 

 10. วิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีความแตกต่างจากเดิม
อย่างไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายสภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
 2. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
 3. ยกตวัอย่างแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได ้

 4. บอกวัตถุประสงค์ของทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
 5. อธิบายแนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
 6. อธิบายและยกตัวอย่างการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้มีสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนได้ 
 7. อธิบายแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคตได้ 
 8. อธิบายระบบการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. สภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2. ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 3. แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. วัตถุประสงค์ของทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 5. แนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 6. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้มีสังคมคุณภาพท่ียั่งยืน 

 7. แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

 8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความร่วมมือของประเทศลุ่มน้ าโขง 
 9. ทิศทางการศึกษาไทยกับการรับรองอาเซียน 

 10. ระบบการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

 11. แนวโน้มของประเทศไทย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 4 ที่เรียนมา พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และเนื้อหาประจ า
บทเรียนบทที่ 2 เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและสรุปสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft Power 

Point  เรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การศึกษากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการฟัง
บรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในชั้นเรียน ดังนี้ 
                  - การอภิปรายสภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     - การท ากิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     - การแสดงบทบาทสมมติการพัฒนาการศึกษาในประเทศอาเซียน 

     - รายงานการคน้คว้าศึกษาด้วยตนเอง 
                  เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ ่

 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระบทที่ 5 เป็นแผนภูมิความคิด (mind map) 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าค าถามท้ายบท และก าหนดวันส่ง โดยส่งที่ตู้รับงาน 

 8. ผู้สอนสรุปเนื้อหาในภาพรวมของรายวิชานี้ พร้อมแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
 9. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนปิดคอร์สรายวิชานี้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษา 
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. ค าถามท้ายบท  
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การวัดผลและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ การวัดผลและการประเมินผล 

1. อธิบายสภาพปัญหาการศึกษาไทยที่
ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
2. บอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
3. ยกตวัอย่างแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
4. บอกวัตถุประสงค์ของทศวรรษ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
5. อธิบายแนวคิดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
6. อธิบายและยกตัวอย่างการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้มีสังคม
คุณภาพที่ยั่งยืนได้ 
7. อธิบายแนวโน้มการศึกษาไทยใน
อนาคตได้ 
8. อธิบายระบบการศึกษาในประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนได้ 

1. ซักถาม-ตอบค าถาม
อภิปราย แลกเปลี่ยน 
และการสนทนาร่วมกัน  

2. สังเกตพฤติกรรม        
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียน 

4. ค าถามท้ายบท 

5. แผนภูมิความคิด 
(mind map) 
 

1. นักศึกษาตอบค าถาม และ
อภิปรายได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความสนใจ/ความ
ร่วมมือ และความกระตือรืนร้น
ในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดี 

3. นักศึกษามีความพร้อม/ 
ความตั้งใจและความกล้า
แสดงออกในการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
4. นักศึกษาท าใบกิจกรรมได้
ถูกต้อง ครบสมบูรณ์ และเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

5. นักศึกษาตอบค าถามท้าย
บทเรียนได้ ร้อยละ 80 

6. นักศึกษาท าแผนภูมิความคิด
ได้อยู่ในระดับดี 
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บทท่ี 5 

การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

 

            การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความหมายของพระธรรมปิฎก คือ “...การพัฒนาที่สนองความ
ต้องการของปัจจุบัน  โดยไม่ท าให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถ
ของเขา  ในการที่จะสนองความต้องการของเขาเอง…” (พระธรรมปิฏก, 2549: 64) การพัฒนาที่เน้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันเรื่องจริยธรรม
จึงเป็นสิ่งที่ทุกสถาบันการศึกษาให้ความสนใจและเปิดการสอนจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริงจัง นับตั้งแต่
มหาวิทยาลัยอับดับ 1 ของโลก คือ ฮาวาร์ด ลงไปจนถึงสถาบันฝึกอบรมต่างๆ 

 

สภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

            พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน สะท้อนความเสื่อมของคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างชัดเจน ปัญหาเกิดขึ้นทั้งระบบวิธีคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก ภายใต้อิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม 
ธนานิยม และสุขนิยม การเรียนเพียงเพ่ือให้ได้ใบปริญญา เป็นเส้นทางที่จะแสวงหารายได้และ
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองมิใช่สังคม ซึ่งสภาพดังกล่าวนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการจัด
การศึกษาที่มิได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ,           
2547: 1) 
            ปัญหาการศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม มีสาเหตุมาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง คือ 

            1. ขาดการฝึกผู้เรียนให้ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 

            2. ขาดการบูรณาการคุณธรรมในวิชาต่างๆ  
            3. ขาดความร่วมมือจากภาคีอ่ืนในสังคมเพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

            4. การขาดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยในการจัดการศึกษา 
  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

            คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 มิติที่มีความสัมพันธ์เชิงระบบซึ่งกันและกัน คือ 

            1. คุณภาพของปัจจัยน าเข้า (Inputs) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - หลักสูตร คือ ข้อก าหนดว่าด้วยจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามที่ก าหนดตาม
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา (กรมวิชาการ, 2533: 1) หลักสูตรจึงเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะ
หลักสูตรเป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนที่ครูจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้เอกัตบุคคลได้พัฒนาไปตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพ่ือให้มีชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติที่ก าหนดไว้ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติ ในอดีตสังคมไทยให้ความยกย่องนับถือครูมาก ในปัจจุบันแม้การยกย่องนับถือจะ
ลดน้อยลงบ้างแต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทเพราะครูเป็นผู้เอ้ือ
ความรู้ทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะทางสังคมให้เกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งปัญหาของครูในปัจจุบัน คือ 
สถานภาพอาชีพครูตกต่ า คนเก่ง คนดี ไม่เลือกเรียนวิชาครู ผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบันฝึกหัดครูส่วนหนึ่งไม่
มีความตั้งใจที่จะเรียนและสมัครสอบ นอกจากนี้กระบวนการผลิตครูยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
และรายได้ของครูต่ า แต่ภาระงานมีมาก การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งยังไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาครู ท าให้ครูขาดก าลังใจ ครูบางส่วนจึงมักใช้เวลาไปประกอบอาชีพอ่ืนเสริม 

            2. คุณภาพของกระบวนการ (Process) ซึ่งได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการศึกษา 
   กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ในอันที่จะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและการศึกษาต่อ จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา (2546:55-56) พบว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นลักษณะ "ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง" 
ใช้การบรรยายเน้นการท่องจ าเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติจริงไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมคิดร่วมด าเนิน
การศึกษาหาความรู้ เน้นการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระ นอกจากนั้นวิธีและเกณฑ์การประเมินผล
และการคัดเลือกเข้าเรียนต่อเป็นเครื่องก าหนดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก          
โดยยังคงก าหนดวิชาหนังสือหรือการสอบได้คะแนนคะแนนสูงเป็นส าคัญ  
            3. คุณภาพของผลผลิต (Outputs) ซึ่งได้แก่ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบันปรากฏว่า ผลการเรียนในวิชาพ้ืนฐานส าคัญคือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มต่ าลง ความสามารถของเด็กไทยในวิชาดังกล่าวยังไม่อาจเทียบกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กชาติอ่ืน ๆ ได้หรือส่วนที่เทียบได้นั้นมีจ านวนน้อยมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจาก
การกวดวิชาเข้มเป็นพิเศษเท่านั้น กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถนี้จึงอยู่ในวงแคบ (วิทยากร 
เชียงกูล, 2540: 12) 
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แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

  จากกระแสโลกาภิวัตน์และสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถเผชิญปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือด ารงตนในสังคมได้อย่างดีมีความสุขร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนประเทศชาติ และ
สังคมโลก จึงเห็นสมควรต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) และ
กระบวนการ (Process) เพ่ือให้เกิดผลผลิต (Outputs) คือนักเรียนที่มีคุณภาพนั่นเอง  
  ปัจจัยน าเข้า (Inputs) และกระบวนการ (Process) ที่ส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาในทันที 
ได้แก่ หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยมี
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยให้มี
มาตรฐานสูงมีคุณภาพในระดับสากลและมีชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวคิดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตร 

      หลักสูตรการศึกษา จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และปัญญา สามารถพ่ึงตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรต้องมีลักษณะกว้าง ยืดหยุ่น และมีความเป็นสากลทัดเทียมมาตรฐานโลก             
มีเนื้อหาสาระที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้โลกปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันทุกระดับ 
ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาท้ังระบบในโรงเรียน ระบบนอกโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีพ โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนหรือสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนาหลักสูตร ให้ยืดหยุ่นและหลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริงของชุมชน สังคมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

  2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา นับเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่งที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติโดยตรง จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มี ทั้งความรู้
และความสามารถและเทคนิควิธีในการปฏิบัติวิชาชีพที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Center) 

ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมมีความส านึกและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความเอ้ืออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งต้องพัฒนายกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ประกอบ
อาชีพครู ต้องสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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  3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

     กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการน าหลักสูตรไปปฏิบัติจริงให้บรรลุผลเป็น
ขั้นตอนส าคัญที่ครูจะต้องด าเนินการให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนได้เต็มตามศักยภาพมี
ความสมดุลทั้งร่างกาย ปัญญา จิตใจและสังคม ให้เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ใช้เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู้ รู้วิธีการและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามกรอบหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอน จึงต้องด าเนินการให้สอดรับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ส าคัญ ดังนี้ 
    - ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

    - เน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มและทักษะ
กระบวนการ 
    - ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
    - มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนทั้งภายในกลุ่มวิชาระหว่าง
กลุ่มวิชา และการด าเนินชีวิตจริง 
    - ค านึงถึงความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่และความเป็นไทย
กับความเป็นสากลมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน 

    - สอดแทรก ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในทุกสาขาวิชา 
    - น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

    - ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

    - ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  4. การปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษา 
     การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวก
ให้การด าเนินงานการศึกษาในด้านต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารการศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีเอกภาพ ต้องกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นโดยเน้นสถานศึกษาเป็นหลัก ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งต้องพัฒนาระบบการวางแผน
และให้มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกระดับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

     นอกจากนั้นแล้ว การสร้างความเข้มแข็งของภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษา ดังเช่น ครู ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา และชุมชน ให้มีการประสานงานกันเพ่ือปลูกฝัง
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คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับต่างๆ พร้อมกันนั้นก็วางแผนจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการความรู้ ทักษะ ในด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาในหลักสูตรการสอนอย่างผสมกลมกลืน 

 

วัตถุประสงค์ของทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. เพ่ือแสดงถึงบทบาทที่ส าคัญของการศึกษา และการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. อ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยง และสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. ให้โอกาสเพ่ือการแก้ไขและส่งเสริมวิสัยทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้การเรียนรู้ทุกรูปแบบกับจิตส านึกของสาธารณชน 

4. เสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. พัฒนายุทธศาสตร์ในทุกระดับเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
 

 แนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

  จากกระแสโลกาภิวัตน์และสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถเผชิญปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือด ารงตนในสังคมได้อย่างดีมีความสุขร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนประเทศชาติ และ
สังคมโลก จึงเห็นสมควรต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยน าเข้า ( Inputs)                  
และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้เกิดผลผลิต (Outputs) คือนักเรียนที่มีคุณภาพนั่นเอง  
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  ปัจจัยน าเข้า (Inputs) และกระบวนการ (Process) ที่ส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาในทันที 
ได้แก่ หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยมี
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยให้มี
มาตรฐานสูงมีคุณภาพในระดับสากลและมีชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวคิดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตร 

               หลักสูตรการศึกษา จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และปัญญา สามารถพ่ึงตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรต้องมีลักษณะกว้าง ยืดหยุ่น และมีความเป็นสากลทัดเทียมมาตรฐานโลก มี
เนื้อหาสาระที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้โลกปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันทุกระดับ ทั้ง
ด้านความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาท้ังระบบในโรงเรียน ระบบนอกโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีพ โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนหรือสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนาหลักสูตร ให้ยืดหยุ่นและหลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริงของชุมชน สังคมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

  2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา นับเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่งที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติโดยตรง จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มี ทั้งความรู้
และความสามารถและเทคนิควิธีในการปฏิบัติวิชาชีพที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Center) 
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมมีความส านึกและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความเอ้ื ออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งต้องพัฒนายกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ประกอบ
อาชีพครู ต้องสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

       กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการน าหลักสูตรไปปฏิบัติจริงให้บรรลุผลเป็น
ขั้นตอนส าคัญที่ครูจะต้องด าเนินการให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนได้เต็มตามศักยภาพมี
ความสมดุลทั้งร่างกาย ปัญญา จิตใจและสังคม ให้เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ใช้เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู้ รู้วิธีการและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
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ความสุขตามกรอบหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอน จึงต้องด าเนินการให้สอดรับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ส าคัญ ดังนี้ 
      - ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพั ฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

      - เน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่มและทักษะ
กระบวนการ 
      - ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
      - มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนทั้งภายในกลุ่มวิชาระหว่าง
กลุ่มวิชา และการด าเนินชีวิตจริง 
      - ค านึงถึงความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่และความเป็นไทยกับ
ความเป็นสากลมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน 

      - สอดแทรก ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในทุกสาขาวิชา 

      - น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

      - ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

      - ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 4. การปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษา 
      การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวกให้
การด าเนินงานการศึกษาในด้านต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารการศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีเอกภาพ ต้องกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นโดยเน้นสถานศึกษาเป็นหลัก ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งต้องพัฒนาระบบการวางแผน
และให้มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกระดับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

   นอกจากนั้นแล้ว การสร้างความเข้มแข็งของภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษา ดังเช่น ครู ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา และชุมชน ให้มีการประสานงานกันเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับต่างๆ พร้อมกันนั้นก็วางแผนจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการความรู้ ทักษะ ในด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาในหลักสูตรการสอนอย่างผสมกลมกลืน 
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การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้มีสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน 

 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าโลกที่เราด าเนินชีวิตคือยุคโลกไร้พรมแดน มีเรื่องราวหรือ สิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่มากมายซึ่งแตกต่างจากยุคต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีต โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นความรู้ วิทยาการ
ใหม่ ๆ หรือข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบัน มีเป็นจ านวนมาก ท าให้บุคคลในแวดวงต่าง ๆ โดยเฉพาะโลก
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการในเรื่องของระบบการขับเคลื่อน งานและทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
ส่วนส าคัญน าพาให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้อย่าง ราบรื่น มีโอกาสอยู่รอด เติบโตและแตกกิ่งก้านสาขา
ได้เหมือนกับต้นไม้ที่ความความสมบูรณ์ ท าให้พวกเราไม่อาจละเลยเรื่องการศึกษาได้ เพราะการศึกษา
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของเรา นอกจากนั้น จากการศึกษาและการวิจัยที่ผ่านมา 
แสดงให้เห็นด้วยว่า ในช่วงชีวิตของบุคคลคนหนึ่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพได้มากกว่า 3 อาชีพ 
และบุคคลนั้นจ าเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมเพ่ิมเติม มีการเรียนรู้วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
อย่างสม่ าเสมอการแสวงหาความรู้ การคัดเลือกหรือค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จึงควรได้รับการพัฒนา
ทักษะหลักท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ดังต่อไปนี้  

 

1. ทักษะพื้นฐานทางด้านการคิดและการใช้เหตุผล  
    เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการศึกษาและการด าเนินชีวิตใน ปัจจุบัน โดยมนุษย์เรา

ส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกฝนให้พัฒนาทักษะการคิด และการใช้เหตุผลมาตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งนี้ คนที่มี
ความสามารถในการศึกษาไม่ใช่คนที่เก่งในการจดจ า แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด และรู้จักการ
ใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตัวอย่างค าถามพ้ืนฐาน : ใคร ท าอะไร ที่
ไหน เมื่อไร อย่างไร  

 

2. ทักษะด้านอารมณ์ ความรู้สึก  
    ตัวอย่างเช่น การที่นักศึกษาที่มีความเข้าใจในบทเรียนเป็นอย่างดี แต่เมื่อเข้าห้องสอบกลับ

เกิดความรู้สึกตื่นเต้น วิตกกังวล เหงื่อออกตามมือ หรือท้องเสีย และไม่สามารถท าข้อสอบได้ดีนั้น อาจ
เป็นผลมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญคือ การขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง การฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านนี้จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลา และการยอมรับ
ตนเอง ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและความส าเร็จในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
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3. ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  
    ภาษาเป็นตัวกลางที่ช่วยให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและก่อ ให้เกิดการเรียนรู้ ผู้ที่มี

ความสามารถในการใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษา ย่อมแสวงหาความรู้ได้มากขึ้น และเราไม่อาจปฏิเสธได้
เลยว่าผู้ที่มีความรู้ และ ทักษะในการใช้ภาษาดี ย่อมสามารถท่ีจะแสวงหาความรู้ที่จะน ามาใช้ประโยชน์
ในการด าเนินชีวิต และ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน ทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ  

 

4. ทักษะในการแสวงหาความรู้  
    เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้น ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการต่าง ๆ จึงมี

การถ่ายทอดและพัฒนาไปอย่างรวมเร็ว นักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะที่จะรู้จักเลือกรับข้อมูล และ
วิทยาการใหม่ ๆ นั้นอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนั้น กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ ๆ ก็มักจะส่งผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ซึ่งมีพัฒนาการอย่ างรวดเร็ว การ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นจึงเป็น ความจ าเป็นอีก
ประการหนึ่ง โดยที่นักศึกษาควรเปิดใจ ยอมรับการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้น ในฐานะ 
"เครื่องมือ" ที่จะน าไปสู่ความรู้ที่นักศึกษาต้องการ  

 

5. ทักษะด้านการจัดการ  
    ทักษะด้านการจัดการเป็นทักษะส าคัญอีกทักษะหนึ่ง ที่จะช่วยฝึกฝนให้นักศึกษามีความ

พร้อมในการศึกษา ประกอบด้วย  
    1) การจัดการตนเอง ได้แก่ การตรวจสอบเป้าหมายการศึกษา และแผนการศึกษาของ

ตนเอง ลักษณะหรือ วิธีการเรียนที่ตนเองชอบหรือถนัด การดูแลตนเองให้สามารถเรียนได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือช่วยให้การเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    2) การจัดการเวลา ได้แก่ การวางแผนการใช้เวลาในการศึกษาต่อครั้ง ต่อวัน หรือภาค
การศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะวิธีการเรียนของตนเอง ซึ่งควรเป็นแผนที่ยืดหยุ่น  

    3) จัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การท าความ
เข้าใจกับบุคคลในครอบครัว และการสร้างทัศนคติทางบวกเก่ียวกับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น  
 

แนวโนม้การศึกษาไทยในอนาคต 

 

 การปฏิรูปการศึกษาไทยได้ด าเนินมากว่า 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง
พยายามพัฒนาและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบ
ความส าเร็จได้ในสภาพยุคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จ าเป็นต้องวางแผนและด าเนินการในเชิงรุกร่วม
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ด้วยนั่นหมายความถึงการให้ความส าคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปัญหา 
และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึง 
 เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ให้เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลวิจัยได้พบ
แนวโน้มส าคัญของการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้กระทบต่อ
สังคมและประชากร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และการเมือง
การปกครอง ซึ่งมีทั้งที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก และด้านลบ โดยบทความนี้ผมน ามา
เสนอบางประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
 แนวโน้มด้านบวก 

1. หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจ านวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ท าให้คนในสังคมต้องการเพ่ิมความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงหันมา
สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนในสังคมสถาบันการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตรที่บูรณาการ
ระหว่างสองศาสตร์ขึ้นไป เช่น ระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนช่างยนต์จะ
ผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วย เป็นต้น หลักสูตรที่ให้ปริญญาบัตร 2 ใบ และมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา 

2. หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากสภาพยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงด้าน
การค้าและการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
ส่งผลให้ความต้องการการศึกษาที่เป็นภาษาสากลมีมากขึ้น ที่ส าคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา ยังเป็น
โอกาสให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย และเปิดหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ยิ่งมีส่วนกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษา
นานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การ
เรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่มีฐานะด ี

3. การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้าน
ร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การด าเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า 
การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรด้านการสอน หลักสูตร จาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าสู่ ไทย อันมีผลท าให้ เกิดการเปรียบเทียบและผลักดัน ให้
สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งการเปิดเสรี
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ทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมในระดับสากล 

4. ความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่องจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นกระแสระดับโลกเกิดขึ้นควบคู่กับคลื่นประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่ส่งเสริมการเพ่ิมสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ท า
ให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้ว่าความ
เหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐ ส่วนการจัดการศึกษาโดย
สถาบันการศึกษาเอกชน ผู้เรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยอาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง 
เนื่องจากค่าเล่าเรียนแพง 

5. โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิด
การแข่งขันในการจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น หากพิจารณาใน
แง่บวก การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องด้วย
สถาบันแต่ละแห่งจะแข่งด้านคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพการศึกษา
จะเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติ
เข้ามาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น 

 

แนวโน้มด้านลบ 

1. การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา แม้ว่าสภาพการแข่งขันทางการศึกษาจะ
เป็นแรงผลักให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แต่เนื่องจาก
ทรัพยากรตั้งต้นของแต่ละสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถและ
ปริมาณของบุคลากรการศึกษา งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี สถานที่ ความมีชื่อเสียง ฯลฯ ส่งผลให้
โอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่อมแตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือ
สถาบันการศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อม/มีทรัพยากรตั้งต้นไม่มาก ย่อมไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา
คุณภาพมากนัก 

2. การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด  เนื่องจากความต้องการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น และการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ต้องหาเลี้ยงตนเอง มี
อิสระในการบริหารและเปิดหลักสูตรเพ่ือหาผู้เรียนเข้าเรียนให้ได้จ านวนมาก สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบ
ระยะยาวคือ มีบัณฑิตจบเป็นจ านวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับได้หมด โดยกลุ่มแรงงาน
ระดับอุดมศึกษาที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่จบจากสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ จะถูกผลักสู่แรงงานนอก
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ระบบ หรือหาทางออกโดยเรียนต่อระดับสูงขึ้น ซึ่งอาจก่อเกิดภาวะแรงงานระดับปริญญาโทและเอกไม่มี
คุณภาพและล้นตลาดตามมาเช่นกัน 

3. การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ สภาพเศรษฐกิจที่มุ่งแข่งขัน 
ท าให้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาทางวิชาการเป็นส าคัญ ในขณะที่ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังมุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่
ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ ประกอบกับครูผู้สอนมีภาระงานมาก จนส่งผลต่อการพัฒนา
บุคคลในด้านอ่ืน เช่น การพัฒนาเชิงสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ นอกจากนี้ การใช้
เทคโนโลยีในกิจวัตรประจ าวันหรือใช้ในการเรียนการสอนท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ลดลง 
ส่งผลให้ช่องทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคมของผู้เรียนลดลงด้วย 

4. การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งแข่งขันได้แพร่กระจาย
ไปทั่วโลก ส่งผลให้ผู้คนต่างมุ่งแข่งขัน และพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับสถาบันการศึกษาจ านวนมากมุ่งพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ และประเมินผลการเรียนที่ความสามารถทางวิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ การไม่ได้มีผู้สอนที่รู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตร ง
หรือมีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริยธรรมได้ 

5. การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ  ยิ่งก้าวสู่ โลกไร้พรมแดนมากขึ้นเท่าใด               
ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกใช้ติดต่อสื่อสาร 
เจรจาต่อรอง การค้า การศึกษา ฯลฯ ย่อมมีความได้ เปรียบ ทั้ งในเรื่องการติดต่อสื่อสารและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้ สอนมีความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูจ านวนมากไม่ได้จบ
เอกภาษาอังกฤษโดยตรง และมีแนวโน้มว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การพัฒนาการสอนทักษะ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะตื่นตัวมากขึ้น แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมาก
เท่าท่ีควร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนี้ขาดแคลนมาก 

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการศึกษาไทยมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก              
แต่การพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้พร้อมต่อสภาพโลกาภิวัตน์ได้นั้น จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมในเชิงรุก
ตั้งแต่วันนี้ โดยรัฐควรเน้นการบริหารจัดการในส่วนที่ไทยได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรภายในสถาบันการศึกษา สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา และสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษารองรับกระแสโลกาภิวัตน์ 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความร่วมมือของประเทศลุ่มน้ าโขง 
 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความร่วมมือของประเทศลุ่มน้ าโขง  (ASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY: AEC) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย  พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา 
และ บรูไน  เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ 
รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ  ระดับโลก  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อองค์การ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) 
หรืออาเซียน (ASEAN) 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ธงอาเซียน และดวงตราอาเซียน 

ที่มา: https://sites.google.com/site/aseanm1byakachai/bth-thi2/saylaksn-xaseiyn 

 

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์องค์การ 

ธงอาเซียน และดวงตราอาเซียน แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพความสามัคคี  และพลวัตรของ
อาเซียน 

สีของธง ได้แก่ น้ าเงิน แดง ขาว และเหลือง แสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดารัฐสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด โดยสีน้ าเงิน หมาย ถึง สันติภาพและเสถียรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและ
ความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง 

รวงข้าวสีเหลือง 10 มัด แสดงถึงความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียนให้มีอาเซียนที่
ประกอบด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกผันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่ง
เดียว 

วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ าเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียน 

มีตัวอักษรค าว่า "asean” สีน้ าเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะท างานร่วมกันเพ่ือ
ความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน  
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ประวัติการก่อตั้งอาเซียน 

           อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations หรือ  ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการ            

ลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง              
5 ประเทศ ประกอบด้วย 

นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)     
นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง

พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) 
นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) 
นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์ 
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย) 

 

ทั้งนี้ ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม      
(เป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม พ .ศ.2527) เวียดนาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) 
ประเทศลาว , ประเทศพม่า (เป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ .2540) และประเทศกัมพูชา              
(เป็นสมาชิกเม่ือ 30 เมษายน พ.ศ. 2542) ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ 

 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่ง สันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ วัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก โดยแบ่งออก เป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้  
         1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส่วนภูมิภาค 

3. เพ่ือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  

         4. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. เพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริม

การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุง
การขนส่งและการคมนาคม 

7. เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ 
และองค์การระหว่างประเทศ 

 

 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

          เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam 

 

 

 

 

 

 

 

การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ 
เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน 

ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ 

หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์ 
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofat.gov.bn 

 

 ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia 

 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย 

 ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 

http://www.mofat.gov.bn/
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 เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 

 ภาษาราชการ : ภาษาเขมร 

 หน่วยเงินตรา : เรียล 

 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfaic.gov.kh 

 

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย 

 ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน 

 เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา 
 ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย 

 หน่วยเงินตรา : รูเปียห์ 
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kemlu.go.id 

 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม 

 ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน 

 เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ 
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 ภาษาราชการ : ภาษาลาว 

 หน่วยเงินตรา : กีบ 

 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.la 

 

 มาเลเซีย : Malaysia 

 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข 

 ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์ 
 เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ 
 หน่วยเงินตรา : ริงกิต 

 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kln.gov.my 
 

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี 
 ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง 
 เมืองหลวง : นครเนปิดอร์ 
 ภาษาราชการ : ภาษาพม่า 
 หน่วยเงินตรา : จั๊ต 

 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.mm 
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 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine 

 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี 
 ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3 

 เมืองหลวง : กรุงมะลิลา 
 ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ 

 หน่วยเงินตรา : เปโซ 

 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.dfa.gov.ph 

 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore 

 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 

 ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม 

 เมืองหลวง : สิงคโปร์ 
 ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ 

 หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์ 
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.gov.sg 
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 ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand 

    

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 

 ภาษาราชการ : ภาษาไทย 

 หน่วยเงินตรา : บาท 

 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th 

 

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam 

 

 

 

 

 

 

 การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม 

 ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง 
 เมืองหลวง : กรุงฮานอย 

 ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม 

 หน่วยเงินตรา : ด่อง 
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.vn 
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ค าขวัญอาเซียน 

The motto of ASEAN is "One Vision, One Identity, One Community." 
ค าขวัญอาเซียน "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ ์หนึ่งประชาคม" 

 

แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN 

Connectibity) 
           ปฏิญญาชะอ า หัวหินว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015 ที่ลงนาม
โดยผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 เน้นย้ าถึงพันธกรณี
ในการเร่งรัดการจัดการตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยทั้ง 3 เสา มีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างใกล้ชิด และช่วยส่งเสริมเป้าหมายการมีสันติภาพ ความมั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของภูมิภาค 
รวมทั้งการลดช่องว่างด้านการพัฒนา เพื่อให้รัฐสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการรวมตัวกันของอาเซียน
อย่างแท้จริง โดยด าเนินการผ่านข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวกันของอาเซียน และกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ปฏิญญานี้มีสาระส าคัญ คือ 

ตกลงว่าแผนการจัดตั้งประชาคม (Blueprint) ทั้ง 3 แผนงาน คือแผนการจัดตั้งประชาคม
การเมื องและความมั่ น คงอาเซี ยน  (ASEAN Political-Security Community Blueprint-APSC 

Blueprint) แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community Blueprint – ASCC Blueprint) รวมทั้งข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน ระยะที่  2 

(Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Workplan 2 (2009-2015) 
ถือเป็นแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015 

ความตกลงด้วยว่าแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015 จะเป็นเอกสารแทน
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme) 

มอบหมายให้รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือรายสาขาที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้
ปฏิบัติตามปฏิญญานี้ รวมทั้งติดตามการด าเนินการตามพันธกรณี โดยได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้ทราบอย่าง
สม่ าเสมอโดยผ่านคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเลขาธิการอาเซียนระดมเงินทุนจากรัฐสมาชิก ประเทศคู่
เจรจาประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขา และหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของอาเซียน เพ่ือปฏิบัติตามปฏิญญานี้ 
ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียน และ
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน 
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ภาพที่ 5.2 ยุทธศาสตร์อาเซียน 

ที่มา: http://www.spi.co.th/download/AEC/AEC-info4.pdf 

 

Internal Cluster 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 
ภายในอาเซียน 

Regional Cluster 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 
ระดับภูมิภาค 

Global Cludter 

กลุ่มยุทธศาสตร์เวทีโลก 

-  ส่งเสริมความเชื่อมโยงใน
อาเซียนและความเชื่อมโยง
ระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอาเซียน 

-  พัฒนาระบบและกลไกล
เพ่ือเผชิญหน้ากับความท้า
ทายต่างๆ เช่น ภัยพิบัติและ
วิกฤติการทางการเงินเป็นต้น 

-  ปรับปรุงกลไกระงับข้อ
พิพาทในภูมิภาค 

  

-  พัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีอาเซียน
เป็นศูนย์กลาง 
-  ส่งเสริมการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit 

หรือ EAS) ให้เป็นเวทีหารือประเด็น
ด้านยุทธศาสตร์ 
-  ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เวทีอาเซียนต่างๆ ที่ด าเนินการด้าน
ความมั่นคง เช่น EAS ARF และ 
ADMM Plus 

-  ส่งเสริมให้อาเซียนมีท่าทีและ
นโยบายร่วมในเวทีโลก เช่น 
สหประชาชาติ และ G-20 

-  พัฒนาความร่วมมือของ
อาเซียนในประเด็นระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน เช่น การปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ การบริหารจัดการภัย
พิบัติ และความมั่นคงทางทะเล 

-  ศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของ
โลกในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบ
กับอาเซียน 
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ทิศทางการศึกษาไทยกับการรับรองอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ดังนี้ 

1. จัดให้มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพ่ือให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู่ การด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน 

2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน 

3. การแลกเปลี่ยน ICT เพ่ือเชื่อมโยงภายในประชาคมอาเซียนกันได้ โดยได้มีการจัดตั้ง ASEAN 

University และ Cyber University เพ่ือการเชื่อมโยง นอกจากนี้ยังได้เตรียมการเพ่ือให้มีการรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาระหว่างกัน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้เรียน 

4. การใช้ภาษาอังกฤษ ศธ.ได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ สามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหา
ความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยได้เร่งผลักดันและด าเนินการ
ในหลายด้าน เช่น 

    1) สร้างศูนย์อ านวยการเพ่ือให้ครูเจ้าของภาษามาสอนภาษาในโรงเรียน 

     2) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) โดยบูรณาการ
การสอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     3) พัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global Class) ซึ่งเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 

     4) การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครู เพ่ือให้ครูยุคใหม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และ
ใช้ ICT ได้หลายโรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาเพ่ือตอบสนองแนวนโยบายของศธ.ที่กล่าว

http://news.sanook.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://auto.sanook.com/4723/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
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มาข้างต้น รวมทั้งโรงเรียนศรีวิกรม์ซึ่งได้พัฒนาทั้งด้านหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในแผนการ
เรียน  English Programme (EP) และแผนการเรียน Intensive Programme (IP) ซึ่ งสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยครูต่างชาติ การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตร 
International Primary Curriculum (IPC) ของประเทศอังกฤษ การส่งเสริม ICT โดยจัดท า IT Zone

และใช้ Active Board ในการเรียนการสอน รวมทั้งจัดอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่ครูจนท าให้ครู
ทุกคนผ่านการทดสอบ MosCer (Power Point ) นอกจากนี้ ยังมีการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
ทุกฝ่ายของโรงเรียน ส่งครูศึกษาดูงานในต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร IPCและการวัดและ
ประเมินผล 

 

ระบบการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

 

 1. บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
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   การศึกษาของบรูไนดารุสซาลามหน่วยงานจัดการศึกษา  ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education – Brunei Darussalam) ไม่มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แต่มีการจัด
การศึกษาให้กับเด็กทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้  

   • ระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี 
   • ระดับประถมศึกษา 6 ปี 
   • ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี แบ่งเป็น 

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี  
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี 
   • ระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี 
   • ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี 
 

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia 
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   หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน  และการกีฬา (Ministry of 

Education, Youth and Sport – Cambodia)ระบอบการจัดการศึกษาของกัมพูชาได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญของประเทศในการขจัด
ความยากจนการจัดระบบการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้ 

   • ระดับก่อนประถมศึกษา 3 ปี 
   • ระดับประถมศึกษา 6 ปี 
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี 
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 
   • ระดับอุดมศึกษา 4-7 ปี 
   การจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3-5 ปี โดยจะเน้นการฝึก

ทักษะ ให้กับประชาชน 

 

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia 
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   หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ  (Ministry of National 

Education – Indonesia)การจัดการศึกษาของอินโดนี เซียมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาด้านอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การศึกษาด้านการสอนศาสนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 

   • การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เวลา 9 ปี โดยเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น 3 ปี 
   • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 3 ปี 
   • การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-4 ปี  
   ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้ มีลักษณะเป็น

สถาบันวิชาการ โพลีเทคนิค สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 

 

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: The Loa People's Democratic Republic 
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   หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(Ministry of Education – Lao PDR) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ระบบการจัดการศึกษาประกอบด้วย 

   • การศึกษาในระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-6 ปี  
   • การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมสามัญ

ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบการศึกษาแบบ 11 ปี คือระบบ 5:3:3 ดังนี้ 
   • ระดับประถมศึกษา 5 ปี เด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้ เป็น

การศึกษาภาคบังคับ 

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี  
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 
   การอุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านเทคนิค สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ

มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย การศึกษาสาย
อาชีพใช้เวลาศึกษา 3 ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บัญชี ป่าไม้ เป็นต้น 

 

5. มาเลเซีย : Malaysia 
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   หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Malaysia) 
ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

   • ระดับการเตรียมความพร้อม 

   • ระดับประถมศึกษา 
   • ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (4-5) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา 
   • ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาแต่ยังไม่ถึงระดับปริญญาตรี 
โดยที่นักศึกษาที่จะจบระดับนี้ สามารถก้าวไปสู่ระดับปริญญาตรีได้การศึกษาในระดับนี้ใช้เวลา  

2 ปี 
              • ระดับอุดมศึกษา แบ่งสถาบันออกเป็น 2 ส่วนคือ สถาบันของรัฐและสถาบันของเอกชน 

 

6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า : Republic of the Union of Myanmar 
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              หน่ วยงานจัดการศึกษา ได้ แก่  กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – 

Myanmar) ระบบของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุก
โรงเรียนโดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้นระบบการศึกษาแต่
เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางต่อมาได้มีการกระจายอ านาจการบริหารออกไปสู่
ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงานระบบ
การศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน-มาร์ เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้ 
              • ระดับประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1 ปี และประถม 4 ปี) 
              • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี  
              • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี 
              • ระดับอาชีวศึกษา 1-3 ปี อุดมศึกษา 4-6 ปี กรมการเทคโนโลยี เกษตรและอาชีวศึกษา
เป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง              
คหกรรม และการฝึกหัดครูทางด้านช่างเทคนิค 

 

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine 
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              ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดย
การศึกษาแบบที่เป็นทางการนั้นมีล าดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์ มีดังนี้ 
              • ระบบการศึกษาปฐมวัย เป็นการเรียนชั้นอนุบาลเพ่ือเตรียมตัวเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา 

              • ระดับประถมศึกษาใช้เวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ปีที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือ 7 ปีในโรงเรียน
ของเอกชน 

   • ระดบัมัธยมศึกษาใช้เวลา 4 ปี 
             • การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบ 1-3 ปีที่อาจไม่มีการ
มอบปริญญา 
             • ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลาย
สาขาวิชาการจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ หรือนอกระบบโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา                   
ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษาบางวิชาจะสอน             
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอ่ืนๆ จะสอนเป็นภาษาตากาล็อคหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education – Philippines) 
 

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore 
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             ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการศึกษามากโดยถือว่า
ประชาชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของประเทศ รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้าน การศึกษา                     
จนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่าโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาล้วนเป็นโรงเรียน
ของรัฐบ าลหรือกึ่ งรั ฐบ าลสถานศึ กษ าของเอกชน ในสิ งค โปร์  มี เฉพาะใน ระดับ อนุ บ าล  

แ ล ะ โร ง เรี ย น น าน าช าติ เท่ า นั้ น ร ะ บ บ ก า รศึ ก ษ าข อ งป ระ เท ศ สิ ง ค โป ร์  แ บ่ ง ได้ ดั ง นี้ 
การจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานซึ่ งเป็ นการจัดการศึกษาภาคบั งคับ ใช้ เวลา 10 ปี  แบ่ งได้ดั งนี้ 
             • ระดับประถมศึกษา 6 ปี 
             • ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี 
             • เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ผู้ที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิคหรืออาชีวศึกษาก็
สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันต่างๆได้ ส่วนผู้ที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็เข้าศึกษาต่อในระดับ
เตรียมอุดมศึกษา อีก 2 ปี 
             • ระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยหลัก 3 แห่ง ได้แก่ National University of  Singapore 
( NUS) , Nanyang Technological University แ ล ะ  Singapore Management University 
หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Singapore) 
 

9. ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand 
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              ระบบการศึกษาของประเทศไทย  ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดการศึกษา 3 

รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาในระบบ
เป็นแบบ 6 : 3 : 3 โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ 

              1. การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 

                 1.1 การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี 
                 1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเรียน 6 ปี 
                 1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
                 1.4 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท  

ได้แก่ ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

และประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ
ศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป 

               2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับ
ปริญญาหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Thailand) 
 

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam 
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              ระบบการศึกษาของเวียดนาม การศึกษาสามัญ 12 ปี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มี
จิตวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม มีเอกลักษณ์ประจ าชาติและมีความสามารถ ในด้านอาชีพระบบการ
จัดการศึกษาของเวียดนาม มีดังนี้ 
             1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบด้วยการเลี้ยงดู
เด็ก ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
              2. การศึกษาสามัญ (5 : 4 : 3) 
                 • ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1-5 

                 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้น 6-9 

                 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12 

              3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

              4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate degree) และระดับ
ปริญญา 
             5. การศึกษาต่อเนื่องเป็นการศึกษาส าหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสาย
สามัญและสายอาชีพหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม  (Ministry of 

Education and Training – Vietnam) 
 

แนวโน้มของประเทศไทย 

 

 แนวโน้มประชากรไทย 

 เนื่องจากมีการวางแผนประชากรเพ่ิมข้ึน และคนไทยแต่งงานช้าลง นิยมมีลูกน้อยลง  ท าให้
อัตราการเพ่ิมประชากรต่ า คือจะเพ่ิมอย่างช้า ๆ  และเพ่ิมถึงจุดสูงสุดที่ 65.2 ล้านคน ในราว 12 -13 ปี
ข้างหน้า  หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงเล็กน้อย กลับมาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 60 ล้านคน ในอีก 30-50 ปี
ข้างหน้า 
              แต่โครงสร้างด้านอายุของประชากรจะเปลี่ยนไป คือ เนื่องจากมีอัตราเกิดลดลง ประชากร
วัยเด็กจะค่อย ๆ มีสัดส่วนลดลง  ขณะที่มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขสูงและการที่คนรู้จักดูแลสุขภาพ             
ดีขึ้น  ท าให้คนอายุยืนขึ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุ เช่น 60 ปีขึ้นไปจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  1 แม้จ านวน
ประชากรวัยเรียนจะลดลง แต่การแข่งขันในการหางานท าและการแข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่
การใช้ความรู้เพ่ิมขึ้น  น่าจะท าให้ประชากรวัยเรียนสนใจจะเรียนเป็นสัดส่วนสูงขึ้น  และรัฐบาลต้อง
ระดมทรัพยากรมาพัฒนาการศึกษา  การให้ความรู้ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทันสมัยพอที่จะร่วมมือ
และแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งรัฐบาลต้อง
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วางแผนจัดการศึกษาให้ผู้ใกล้เกษียณและเกษียณแล้วด้วย  เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีที่ยังคงสุขภาพดีได้
ท างานหรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป  ทั้งเพ่ือตัวพวกเขาเองและเพ่ือประเทศชาติ  
 การที่ประชากรวัยท างาน 15-59 ปีจะมีสัดส่วนลดลงใน 10-20 ปีข้างหน้า  หมายถึง  อัตรา
พ่ึงพิง (ระหว่างคนที่ไม่ได้ท างานกับคนที่ท างาน)จะเพ่ิมข้ึน การผลิตโดยรวมทั้งประเทศอาจน้อยกว่าการ
บริโภค  ดังนั้น การจัดการศึกษาในอนาคตจึงจะต้องรวมถึงการวางแผนดูแลทั้งสุขภาพ , สมองและชีวิต
ความเป็นอยู่คนสูงอายุ ให้พวกเขาช่วยตัวเองได้และช่วยท างานเพ่ือช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้
ต่อไปจึงเป็นเรื่องส าคัญ ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งมีปัญหานี้ก่อนไทย เขาได้ขยายอายุเกษียณ
เป็น 65 ปี และงานบางอย่างอาจขยายให้ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสมองดีคงท างานได้ต่อไปแม้อายุ
มากกว่า 65 ปีได้ด้วย 

 นอกจากนี้ก็มีปัญหาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
มีปัญหาลูกหลานของพวกเขาได้เรียนบ้าง ไม่ได้เรียนบ้าง โดยที่รัฐบาลมักปล่อยไปตามสภาพมากกว่าที่
จะมีนโยบายและการวางแผนระยะยาวอย่างชัดเจน 

 

 จ านวนประชากรจ าแนกตามวัยและดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย 

พ.ศ. ประชากร (ล้านคน) ดัชนีผู้สูงอายุ 
(ผู้สูงอายุ/เด็ก 100 คน) ทั้งหมด วัยเด็ก ผู้สูงอายุ 

2548 62.2 14.3 6.4 45.0 

2553 63.7 13.2 7.5 57.0 

2558 64.6 12.3 9.0 73.4 

2563 65.1 11.2 11.0 98.0 

2564 65.2 11.0 11.3 103.2 

2568 65.1 10.4 12.9 123.6 

2573 64.5 9.8 14.6 149.9 

2578 63.4 9.1 15.9 174.4 

2583 61.7 8.5 16.6 195.5 

 

  แนวโน้มปัญหาเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของโลก 

  โลกก าลังมีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่ไปกับปัญหาเงินเฟ้อ(STAGFLATION) อันเนื่องจาก
น้ ามัน, ธัญพืชที่เป็นอาหาร วัสดุก่อสร้างฯลฯ มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคงจะอยู่ในระดับสูง
ต่อไป  ประเทศไทยซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมาก มีโอกาส
จะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้สูง  ในแง่ที่ว่าไทยต้องพ่ึงพาการผลิตเพ่ือการส่งออก ที่ต้องการการ
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น าเข้าสินค้าเครื่องจักร วัตถุดิบ และน้ ามันมาก  หากประเทศสหรัฐและประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืน
ต่างมีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว พวกเขาก็จะซื้อสินค้าจากไทยลดลง ท าให้เศรษฐกิจไทยซึ่งพ่ึงพา
เศรษฐกิจโลกมากมีปัญหาชะลอตัวด้วย 

  แม้ไทยจะผลิตข้าวและพืชที่เป็นอาหารอ่ืนได้มากและอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกอาหาร   แต่
การท าการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือการส่งออกนั้น ต้องพ่ึงพาการใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชซึ่งมาจาก
ผลิตภัณฑ์ของน้ ามันมาก ทั้งต้องใช้รถแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้ าและเครื่องทุ่นแรงอ่ืน ๆ ในการผลิตและ
การขนส่งสินค้าซึ่งล้วนต้องใช้น้ ามัน  ดังนั้นการที่น้ ามันมีราคาสูงจึงท าให้ต้นทุนการเกษตรของไทยสูงไป
ด้วย เกษตรกรจึงได้ประโยชน์จากที่ธัญพืชราสูงขึ้นได้มากนัก 

  เนื่องจากไทยต้องพ่ึงพาการสั่งเข้าน้ ามันและพลังงานต่าง ๆ มาก  โดยที่คนรวยคนชั้นกลางยัง
ใช้น้ ามันหรือพลังงานทั้งหมดอย่างเป็นการบริโภคสิ้นเปลือง(เช่น ใช้รถยนต์ส่วนตัวมาก ใช้ไฟฟ้าเพ่ือ
การค้าและการพักผ่อนหย่อนใจมาก) ไม่ได้ใช้พลังงานอย่างมุ่งเกิดประสิทธิภาพการผลิตมากนัก บวกกับ
การมีโครงสร้างและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมผูกขาดที่เป็นบริวารบรรษัทข้าม
ชาติ ต้องพ่ึงพาทุนและการค้ากับต่างประเทศมาก ตลาดภายในประเทศคับแคบเพราะคนรวยส่วนน้อย
เอาเปรียบคนจนส่วนใหญ่ท าให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
คู่ไปกับปัญหาเงินเฟ้อท่ีหนักหน่วง โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย จะยิ่งเจอปัญหาของแพงแต่มีงาน
ท าหรือมีรายได้ลดลงอย่างหนักหน่วงมากขึ้น  

  การจัดการศึกษาที่ดีจึงต้องรู้จักการมองการณ์ไกลและเตรียมประชาชนให้พร้อมที่จะรับ
สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต  ประเทศไทยควรวางแผนการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคนแบบยืดหยุ่น สนองความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือความอยู่รอดและ
การมีชีวิตที่มีคุณภาพได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือ ผลิตคนที่มีความรู้และทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดเศรษฐกิจทุนนิยมโลก  เช่น  คนที่มีความรู้ด้านโลจิสติก (การขนส่งและการกระจายสินค้า) 
คนงานในบางสาขาภาคอุตสาหกรรม  การค้าและบริการ ประเภทที่ประเทศไทยมีศักยภาพจะแข่งขันสู้
เขาได้ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สมุนไพร การท่องเที่ยว เครื่องประดับเซรามิก เฟอร์นิเจอร์ 
เสื้อผ้า ฯลฯ  รวมทั้งการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อการส่งออก  อีกด้านหนึ่งคือควรให้การศึกษาแบบให้คน
ไทยได้เรียนรู้จักตัวเองและชุมชน ช่วยตัวเองได้ ปรับตัวเรียนรู้ได้เก่ง เช่นเป็นผู้ประกอบการขนาด
ย่อมเองได้  รู้จักใช้ทรัพยากร เช่น การเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท ามาหาเลี้ยงชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างยืดหยุ่น  

  ที่ต้องพัฒนาทั้ง 2 ด้านเพราะไทยเป็นประเทศที่มีประชากรมาก แต่ความรู้ความสามารถยัง
พัฒนาได้น้อย ทรัพยากรมีจ ากัด การมุ่งผลิตคนเพ่ือไปเป็นลูกจ้างภาครัฐหรือภาคธุรกิจเอกชนเป็นด้าน
หลักอย่างที่ท ากันมานั้น จะมีต าแหน่งงานน้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่เรียนจบเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันกลุ่มที่
ว่างงานมากที่สุดราว 20% ของคนว่างงานทั้งประเทศ คือกลุ่มที่จบปริญญาตรี และมีแนวโน้มว่าคนจบ
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ปริญญาตรีแต่ละปีซึ่งปัจจุบันอยู่ราว 2 แสนเศษจะหางานแบบเป็นข้าราชการและลูกจ้างภาคธุรกิจ
เอกชนได้ยากขึ้น  ดังนั้นเราจึงจะต้องจัดการศึกษาแบบให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถในการ
ปรับตัวไปสร้างงานด้วยตัวเองได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

  นอกจากนี้แล้ว การที่โลกปัญหามีมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่เรียกว่าโลก
ร้อนเพ่ิมขึ้น  จะท าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม มีพายุและภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ บ่อยขึ้นรุนแรง
ขึ้น  เป็นปัญหาที่จะกระทบการเกษตรของไทย  วีถีชีวิตและสุขภาพของคนทั่วไปที่เราจะต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญและจัดการศึกษาให้คนไทยรู้จักการประหยัดในการผลิตและการบริโภค และเปลี่ยนวิถี
การใช้ชีวิตเพ่ือลดการท าให้โลกร้อนและเกิดมลภาวะน้อยลง  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเรื่องพลังงาน
ทางเลือก เกษตรทางเลือก สาธารณสุขทางเลือกฯลฯ เพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกคนในระยะยาว
มากกว่า การพัฒนาแบบใช้เทคโนโลยีตะวันตกเน้นการเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมการบริโภค เพ่ือการหาเงิน
หาก าไรอย่างท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลท าอยู่ 

  แนวคิดของพุทธศาสนา ซึ่งเน้นการท าดีต่อผู้อื่นละความชั่ว ท าจิตใจให้เบิกบานผ่องใส การใช้
ชีวิตเรียบง่ายแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ เป็นแนวคิดที่ทันสมัยเข้ากับโลก
ยุคใหม่ที่คนฉลาดในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมเริ่มตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการ
แสวงหาชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเงินทองได้ดีมาก 2 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเกษตร 
มีความหลากหลายทางชีวภาพ และศิลปวัฒนธรรม หากมุ่งพัฒนาประเทศไทยไปทางอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมพร้อมกับการสร้างความเป็นธรรมและเศรษฐกิจพ่ึงตนเองได้แบบพอเพียงแล้ว 
จะท าให้ประชาชนไทยมีชีวิตที่มีความสุขเพ่ิมขึ้น มีช่องทางที่ประเทศไทยจะหารายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และการขายอาหารและสมุนไพรปลอดสารพิษ หัตถกรรมและงานศิลปวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะเพ่ือน ารายได้มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้านอื่น ๆ ได้มาก และจะท าให้ประเทศไทย
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนกว่าที่ผ่าน ๆ มา 
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บทสรุป 

 

 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มุงเนนพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมใหเกิดความรูทักษะ 
มุมมอง และคานิยม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักชี้น าและจูงใจใหบุคคล แสวงหาและด าเนินชีวิตของตนใน
แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากสภาวะการด ารงชีวิตของคนในสงคมปจจุบันมีความซับซอน
มากขึ้น ความรู้และทักษะที่จ าเป็น ส าหรับการสรางตัวและครอบครัวใหอยูดีมีสุข ในขณะที่สามารถชวย
เหลือผูอ่ืนและสังคมใหอยูรอดไดดวยนั้น จึงครอบคลุมหัวขอวิชาและประเด็นที่ตองเรียนรูมากมาย ทั้งที่
เปนความรูและทักษะจ าเป็นต่อการใชชีวิตในทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู และความรูเกี่ยวกับสถานการณโลก 
ดวยเหตุนี้กระบวนการเรียนรูเพ่ือน าไปสูสังคมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน จ าเปนต้องมีสาระเนื้อหาที่
เหมาะสม และมีความตอเนื่องตลอดชีวิต  
     หัวใจส าคัญของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกวาส าหรับทุกคน            
ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่กอให้เกิดดุลยภาพระหวาง การกระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ             
การสรางความเขมแข็งทางสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพ่ือความอยูดีมีสุขของประชาชน         
ทุกคน  ทั้งในยุคปจจุบันและอนาคต โดยมีพ้ืนฐานความคิดวา เศรษฐกิจที่ท าใหเกิดดุลยภาพของการ
พัฒนาไดนั้น จ าเปนตองเปนเศรษฐกจในส  ิ  ังคมที่มีรากฐานมั่นคง มีความสามารถในการแขงขัน และ
สามารถพ่ึงตนเองได ในขณะเดียวกัน ประชาชนในสังคมสามารถพัฒนาระเบียบวิถีชีวิต ทั้งของตนเอง
และสวนรวม ใหด ารงอยูได โดยไมท าลายสิ่งแวดลอม ดังนั้น นัยยะสาค   ัญในการสงเสริมแนวคิดของ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความรู (knowledge) ทักษะ (skills) 
มุมมอง (perspectives) และคานิยม (values) ของคนในสังคม เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูสภาพ
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมทีส่มดุลและยั่งยืน 
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ค าถามท้ายบทที่ 5 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1.  จงอธิบายสภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.  ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

 3.  จงยกตวัอย่างแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.  วัตถุประสงค์ของทศวรรษการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไร  จงอธิบาย 

 5.  จงอธิบายแนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 7.  การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้มีสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนมีอะไรบ้าง จงอธิบายและ
ยกตัวอย่าง 
 8.  แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคตจะเป็นเช่นไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
 9.  จงเปรียบเทียบระบบการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน   
 10. ท่านคิดว่าแนวโน้มการศึกษาของประเทศไทยจะเป็นเช่นใด จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
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