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ปั จ จุบัน ปั ญ หำสัง คมไทยได้ ท วี ค วำมรุ น แรงของปั ญ หำในหลำยๆ ด้ ำ น และมี ค วำมหลำกหลำย
สลับซับซ้ อนมำกขึ ้น หำกติดตำมข่ำวทำงสื่อออนไลน์ หรื อสื่อมวลชน ทังหนั
้ งสือพิมพ์ วิทยุ หรื อโทรทัศน์ จะเห็น
ว่ำมีปัญหำที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับนักศึกษำ เกิดขึ ้นแทบทุกวัน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรตังครรภ์
้
ในวัยเรี ยน กำรทำแท้ ง กำร
เล่นกำรพนัน กำรติดยำเสพติด กำรทุจริ ตในกำรสอบ กำรค้ ำประเวณีในวัยเรี ยน กำรเผำหอพัก เผำทำลำย
อำคำรเรี ยน กำรทะเลำะ ทำร้ ำยเพื่อนนักศึกษำ กำรทำร้ ำยตนเอง กำรฆ่ำตัวตำย และอื่น ๆ อีกมำกมำย จน
กลำยเป็ นเรื่ องธรรมดำส ำหรั บกำรรั บรู้ ข่ำ วสำรเหล่ำนี ม้ ำกขึน้ เรื่ อ ยๆ ในหัวข้ อวิธี ใช้ ชี วิ ต ยุคใหม่จึง มุ่ง ให้
นักศึกษำได้ ศกึ ษำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในประเภทของสังคม เรื่ องที่สงั คม
ก้ ำวสูก่ ำรปฏิวตั กิ ำรสื่อสำรเป็ นสังคมข้ อมูลข่ำวสำรเต็มรูปแบบ กำรรู้จกั ควำมเป็ นวัยรุ่นเพื่อกำรใช้ ชีวิตในสังคม
ยุคใหม่ ที่สำคัญอย่ำงยิ่งคือเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรรู้จกั ควำมเป็ นวัยรุ่นเพื่อกำรใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ ทังที
้ ่เกี่ยวกับ
วัยรุ่น วัยที่นกั ศึกษำต้ องทำควำมเข้ ำใจ เพื่อเข้ ำใจตนเอง พัฒนำกำรด้ ำนอำรมณ์ของวัยรุ่น และพัฒนำกำรทำง
สังคมของวัยรุ่ น ประเด็นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปของสังคมที่เต็มไปด้ วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั (Digital Age)
นักศึกษำจะได้ ศึกษำเกี่ ยวกับ ปั ญหำสำคัญของกำรสู่โลกยุคใหม่ของวัยรุ่ น ทัง้ ที่เกี่ ยวกับปั ญหำจำกกำรใช้
อินเตอร์ เน็ท ปั ญหำเกี่ยวกับกำรมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่เหมำะสม และปั ญหำกำรเสพสื่อลำมกอนำจำร ประเด็นที่
เกี่ ยวกับวัยรุ่ น ที่ อำจำรย์ อมรวิช ญ์ นำครทรรพ ได้ เคยศึกษำเอำไว้ เ กี่ ย วกับ รำกเหง้ ำของปั ญ หำวัย รุ่ น อัน
ประกอบด้ วยบำป 7 ประกำร ในส่วนของมหำวิทยำลัยมหิดลได้ กำหนดปัญหำที่พบบ่อยในนักศึกษำที่นกั ศึกษำ
ควรจะได้ รับรู้ เพื่อเข้ ำใจปั ญหำที่พบบ่อยในกำรเข้ ำมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยมหิดล ปั ญหำที่นักศึกษำจะได้
ศึกษำให้ เข้ ำใจคือเรื่ องของควำมเครี ยด โดยจะมีหลำยส่วนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เพรำะเป็ นปั ญหำสำคัญ ที่อำจส่งผล
ต่อกำรใช้ ชีวิตของนักศึกษำในหลำยประกำรและพบว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำหลำยมหำวิทยำลัยก็ประสบกั บปั ญหำ
ที่เกี่ยวกับควำมเครี ยดของนักศึกษำแล้ วส่งผลอันยิ่งใหญ่ขึ ้น ซึ่งอำจเลวร้ ำยถึงขันที
้ ่จะส่งผลต่อกำรฆ่ำตัวตำย
ของนักศึกษำได้ จึงจำเป็ นต้ องศึกษำให้ มำกในเรื่ องนี ้ทัง้ ปั ญหำควำมเครี ยด วิธีจดั กำรกับควำมเครี ยด กำร
เปลี่ยนแปลงร่ำงกำยเมื่อมีควำมเครี ยด สำเหตุของควำมเครี ยด และผลของควำมเครี ยดต่อชีวิต รวมถึงปั ญหำ
ที่เกิดจำกเทคโนโลยีสมัยใหม่
สำหรับเนื ้อหำในส่วนที่เกี่ยวกับกำรแก้ ปัญหำก็จะมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแก้ ปัญหำในกำรใช้ ชีวิตใน
สังคมยุคใหม่ซงึ่ เป็ นเรื่ องที่สำคัญอย่ำงมำก ในหัวข้ อนี ้จึงประกอบด้ วย กำรรู้จกั เลือกใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
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คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
กำรใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ เกี่ยวกับควำมเครี ยดจะมี เกี่ยวกับกำรแก้ ปัญหำเกี่ยวกับควำมเครี ยด
ของนักศึกษำ ในส่วนของวัยรุ่นจะมีกำรแก้ ปัญหำวัยรุ่นในสังคมยุคใหม่ ในกำรประยุกต์แนวคิดสำหรับกำรใช้
ชีวิตในสังคมยุคใหม่ ประกอบด้ วย หลักกำรสำคัญของสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 3 หลักกำร
ส ำคัญ ได้ แ ก่ หลัก กำรธรรมนูญ ชี วิ ต หลัก กำรสู่ค วำมเป็ น คนสมบูร ณ์ แ บบ และหลัก เสริ ม สร้ ำงปั ญ ญำ
นอกจำกนีก้ ็มีหลักกำร “คำถำเอำชนะอุปสรรค” ของภำวัน และหลักกำรข้ อสำคัญของกำรลดควำมเสี่ยง 3
ประกำรของนักศึกษำ ส่วนท้ ำยของหัวข้ อ นี ้จะมีรำยละเอียดของกำรบริ หำรจัดกำรชีวิตของนักศึกษำที่จะใช้ ใน
กำรนำแนวคิดที่มีมำประยุกต์ใช้ ในกำรใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ ทงขณะที
ั้
่กำลังศึกษำอยู่ในระดับมหำวิทยำลัย
หรื อหลังจำกจบเป็ นบัณฑิตไปแล้ วและนำไปใช้ ในกำรทำงำนในองค์กรต่ำงๆ ต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่
สังคมอำจแบ่งออกเป็ นสังคมที่มีควำมแตกต่ำงกัน อำจแบ่งสังคมออกได้ ตำมเกณฑ์ตำ่ งๆของกำรแบ่ง
ประเภท เช่น กำรแบ่งสังคมออกเป็ นยุคต่ำงๆ ตังแต่
้ ยุคโบรำณมำจนปั จจุบนั อำจแบ่งตำมลักษณะของภูมิ
ประเทศ หรื ออำจแบ่งตำมลักษณะของควำมเป็ นเมือง ทังสั
้ งคมเมือง กึ่งเมือง และชนบท ดังที่ปรำกฎในกำร
แบ่งประเภทของสังคมไว้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ เพื่อให้ นกั ศึกษำมีควำมเข้ ำใจง่ำยขึ ้นและได้ มีควำมเข้ ำใจใน
สังคมสมัยใหม่มำกขึ ้น จึงได้ นำกำรแบ่งประภทของสังคม 2 ประเภทมำอธิบำย ดังนี ้
1. สังคมชำวบ้ ำน (Folk society) หรื อสังคมชนบท (Rural society)
2. สังคมสมัยใหม่ (Modern society) หรื อสังคมเมือง (Urban society)
โดยสังคมชำวบ้ ำนหรื อสังคมชนบท เป็ นสังคมที่ผ้ ูคนมีชีวิตอยู่อย่ำงเรี ยบง่ำยมีควำมผูกพันกันทำง
จิตใจสูงติดต่อสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็ นทำงกำร สังคมชำวบ้ ำนมีลกั ษณะที่สำคัญ คือ กำรแบ่งงำนกันน้ อย
และงำนประเภทชำนำญพิเศษมีน้อย อำชีพส่วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกร โดยใช้ แรงงำนในครัวเรื อนช่วยกันทำ มี
ควำมผูกพันทำงสำยเลื อ ดของสัง คมแบบชำวบ้ ำนมี ม ำก โดยมี ลักษณะสัง คมแบบครอบครั ว (Familistic
societies) กิจกรรมทำงสังคมทังหลำยมี
้
ศนู ย์กลำงกำรปฏิบตั งิ ำนภำยในกลุม่ สมำชิกครอบครัวที่เป็ นเครื อญำติ
กัน สถำนภำพทำงสังคมมักจะกำหนดบทบำทลงไปอย่ำ งแน่นอนตำมสถำนภำพของครอบครัวและสังคมไม่
ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก สมำชิกของสังคมแบบชำวบ้ ำน มักจะมีกำรยึดเหนี่ยวน ้ำใจ ต่อกันและร่ วม
แรงร่วมใจกันค่อนข้ ำงสูง โดยเฉพำะเมื่อจะต้ องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบโต้ กับผู้อื่นในสังคมอื่น กำรติดต่อสัมพันธ์
กันของสมำชิกสังคมในสังคมแบบชำวบ้ ำนเป็ นไปในลักษณะชอบพอกันเป็ นส่วนตัวมำกกว่ำที่จะติดต่อกันตำม
สถำนภำพหรื อตำแหน่งหน้ ำที่ทำงสังคม แบบแผนกำรติดต่อสัมพันธ์กนั จะเป็ นแบบง่ำยๆ ไม่คอ่ ยสนใจรูปแบบ
ที่เป็ นทำงกำร มักยึดเหนี่ยวอยู่กับคุณธรรมประเพณี และวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมำ กระบวนก ำร
พฤติกรรมต่ำง ๆ ของผู้คนในสังคมแบบนี ้เป็ นไปตำมแบบแผนที่ผ้ คู นรุ่ นก่อนเคยทำต่อเนื่องกันมำแต่เดิม กำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมจึงเป็ นไปในระดับที่ต่ำ กำรคิดใหม่ สร้ ำงใหม่ทำได้ ยำก เพรำะหำคนปฏิบตั ิตำมได้ น้อย
และวิธีกำรปกครองหรื อควบคุมทำงสังคมในสังคมแบบชำวบ้ ำน มักถือ ปฏิบตั ิ ตำมธรรมเนียมประเพณี ที่
ปฏิบตั กิ นั มำมำกกว่ำตัวบทกฎหมำย ผู้ที่เป็ นหัวหน้ ำด้ ำนปกครองมักยึดปฎิบตั ิตำมแนวคิดควำมเชื่อมำกกว่ำที่
จะยึดถือตำมหลักเหตุผลที่พิจำรณำจำกหลำยๆ ฝ่ ำย
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สังคมสมัยใหม่ จะมีลกั ษณะเป็ นสังคมเมืองผู้คนไม่ได้ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีควำมสัมพันธ์ กัน
ตำมหน้ ำที่ กำรงำน ควำมสัมพันธ์ กันในลักษณะส่วนตัวมีน้อย ควำมเอือ้ เฟื ้อเผื่อแผ่มีอย่ำงจ ำกัด จำกกำร
พัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรทำให้ กำรส่งข้ อมูลข่ำวสำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงกันทำได้ สม่ำเสมอและรวดเร็ วขึ ้น
ประกอบกับกำรสร้ ำงเส้ นทำงคมนำคม ทำให้ กำรเดินทำงสะดวกยิ่งขึ น้ และด้ วยเหตุผลของกำรขยำยตัวของ
สัง คมเมื องเข้ ำสู่ช นบทมีมำกขึน้ จึง ทำให้ สัง คมชำวบ้ ำนที่ มี วิถีชี วิตแบบดัง้ เดิมมี ให้ เห็นค่อนข้ ำงน้ อย โดย
แนวโน้ มของสังคมแบบชำวบ้ ำนจะค่อยเปลี่ยนไปเป็ นสังคมสมัยใหม่มำกยิ่งขึ ้น (ธรรมนูญ เพ็งทอง, 2559)
จำกกำรศึกษำของนักวิชำกำรเกี่ ยวกับสังคมสมัยใหม่ พบว่ำบริ บทของสังคมสมัยใหม่เป็ นสังคมที่เปลี่ยนแปลง
จำกระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมพึ่งตนเอง ผสมกับระบบศักดินำเป็ นระบบทุนนิยมอุตสำหกรรม ซึ่งมีกำร
เปลี่ยนแปลงวิถีกำรผลิตและวิธีกำรจัดองค์กรของมนุษย์เป็ นกำรจ้ ำงแรงงำนและกำรผลิตสินค้ ำเพื่อขำย ที่ต้อง
เน้ นควำมร่ วมมือและกำรแข่ง ขันกันในเชิง ประสิทธิ ภ ำพมำกขึน้ เป็ นโลกที่ซับซ้ อน พึ่งพำกันและกัน มีกำร
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และมีควำมไม่แน่นอนสูงซึ่งโดยพื ้นฐำนแล้ วสังคมสมัยใหม่เป็ นสังคมที่เปลี่ยนแปลงมำ
จำกสังคมเกษตรกรรมเป็ นสังคมอุตสำหกรรม (วิทยำกร เชียงกูล, 2553)
อำจสรุ ปได้ ว่ำบริ บททั่วไปของสังคมสมัยใหม่มีทงั ้ ควำมเป็ นอุตสำหกรรมและควำมเป็ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศผสมผสำนกันและที่ สำคัญมีควำมสัมพันธ์กบั ระบบทุนนิยม ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ ปั จจัยกำร
ผลิตทัง้ หลำยเป็ นของนำยทุนหรื อเอกชนจำนวนน้ อยส่วนประชำชนจำนวนมำกมิได้ มีสิทธิ เป็ นเจ้ ำของหรื อ
ครอบครองปั จจัยกำรผลิตใดๆ พวกเขำมีฐำนะเป็ นมนุษย์แรงงำนที่ต้องทำงำนแลกกับค่ำจ้ ำง นอกจำกจะมี
ฐำนะเป็ นแรงงำนซึง่ จัดเป็ นผู้ผลิตแล้ วแรงงำนกลุม่ นี ้ยังมีฐำนะเป็ นผู้บริโภคหลักของสังคมสมัยใหม่อีกด้ วย เมื่อ
มนุษย์ ในสัง คมสมัย ใหม่มี ค วำมสัม พันธ์ กับเทคโนโลยี ที่ ทัน สมัยไม่ว่ำจะเป็ นเครื่ องจัก รกล คอมพิว เตอร์
อินเทอร์ เน็ต รวมทังมี
้ ควำมสัมพันธ์ กับเศรษฐกิจทุนนิยม ควำมแปลกแยกของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่จึงไม่
อำจหลีกพ้ นจำกปัจจัยเหล่ำนี ้ไปได้ (สำคร สมเสริญ, 2556)
เมื่อสังคมยุคใหม่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป จึงต้ องมีควำมเข้ ำใจในเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่ำว
และสำมำรถสรุปกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมมี 2 รูปแบบสำคัญคือ
1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมนุษย์ซึ่งมีได้ หลำย
แบบ เช่น เปลี่ยนแปลงขนำดของควำมสัมพันธ์ จำกขนำดใหญ่เป็ นขนำดเล็ก หรื อจำกขนำดเล็กเป็ นขนำด
ใหญ่ หรื อเปลี่ยนแปลงประเภทของควำมสัมพันธ์ เช่น เปลี่ยนควำมสัมพันธ์จำกเพื่อนเป็ นควำมสัมพันธ์ แบบ
สำมีภรรยำเพรำะแต่งงำนกัน เปลี่ยนควำมสัมพันธ์แบบเพื่อนเป็ นควำมสัมพันธ์ แบบพ่อค้ ำกับลูกค้ ำเพรำะมี
กำรซื ้อขำยสินค้ ำกัน หรื อเปลี่ยนแปลงสถำนภำพของผู้ที่อยู่ในควำมสั มพันธ์ เช่น สถำนภำพหญิงไทยสูงขึ ้น
เมื่อเทียบกับสมัยก่อน
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2) กำรเปลี่ ยนแปลงทำงวัฒ นธรรม หมำยถึง ส่วนที่ เ ป็ น วัฒ นธรรมของสัง คม อันได้ แก่ ควำมรู้
ควำมคิด ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ และบรรทัดฐำนทำงสังคม ซึ่งรวมขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ ของสังคม
รวมทัง้ วัตถุที่ควบคู่ม ำกับสิ่งนัน้ ๆ ด้ วย ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมที่เห็นได้ ชัด เช่น ควำมรู้
ควำมคิด ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ หรื อแม้ แต่บรรทัดฐำนทำงสังคมจำกวัฒนธรรมจำกต่ำงชำติเข้ ำมำสู่วฒ
ั นธรรม
ไทย เป็ นเหตุให้ ละเลยหรื อหลงลืมวัฒนธรรมไทยบำงอย่ำงไป
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมมีควำมเกี่ยวข้ องกันเสมอ เช่น เมื่อมีประชำกรเพิ่มขึ ้น กำร
จัดระบบกำรศึกษำย่อมเปลี่ยนไป มีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนแก่นกั ศึกษำจำนวนมำกทำให้ ต้องประดิษฐ์ สื่อ
กำรเรี ยนกำรสอนที่เหมำะกับผู้เรี ยนจำนวนมำก มีกำรนำคอมพิวเตอร์ มำใช้ ในงำนทะเบียนและวัดผล เป็ นต้ น
เมื่อมีกำรขยำยถนนเข้ ำไปในชนบทย่อมเกิดร้ ำนค้ ำและโรงงำนอุตสำหกรรม ทำให้ ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงคน
ชนบทในท้ อ งถิ่ น นัน้ เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ควำมสัม พัน ธ์ แ บบคนในเมื อ งมำกยิ่ ง ขึ น้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ กำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและทำงวัฒนธรรมเป็ นปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ ้นตลอดเวลำในสังคม ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงนี ้
ก็จะเกิดผลทังสองด้
้
ำนทังด้
้ ำนบวกและด้ ำนลบ ดังนี ้
1) ผลด้ ำนบวก กำรเปลี่ยนแปลงช่วยให้ มนุษย์มี ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึน้ เช่น ทำให้ มนุษย์ หำ
อำหำรได้ มำกขึน้ ผลิตสิ่งของเครื่ องใช้ ต่ำงๆ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกสบำยได้ มำกขึน้ ติดต่อถึง กันได้
อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ ้น เป็ นต้ น
2) ผลด้ ำนลบ กำรเปลี่ยนแปลงทำให้ เกิดมลภำวะ กำรเป็ นทำสของผลิตผลซึ่งเกิดจำกกำรนำเอำ
เทคโนโลยีเข้ ำช่วย โดยเฉพำะทำสทำงเศรษฐกิจ ค่ำนิยมทำงวัตถุ ควำมมั่งคัง่ ร่ ำรวย นอกจำกนัน้ ควำม
สะดวกสบำยเกินไปบำงครัง้ ทำให้ คนเกียจคร้ ำนไม่ร้ ูจั กช่วยตนเอง ควำมสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนไป เป็ นต้ น
(แสงเทียน อยูเ่ ถำ, 2559)
จำกกำรที่ สัง คมไทยยุ ค ปั จ จุบัน มี สิ่ ง ที่ เ ร้ ำเกิ ด ขึ น้ อย่ ำ งมำกมำย บำงอย่ ำ งได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น กำรนัง่ คุยกัน เห็นอกเห็นใจกัน ปรับทุกข์กนั หรื อแม้ แต่กำรให้ คำแนะนำต่อกัน
จะลดน้ อยลงไป ในขณะที่ควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำทำงด้ ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรื อแหล่งบันเทิง
กลับเติบโตขึน้ อย่ำงรวดเร็ ว จนทำให้ สมำชิกในครอบครัวมีเวลำอยู่ด้วยกันน้ อยลง จนกลำยเป็ นปั ญหำของ
ครอบครัวและสังคมตำมมำ นักศึกษำบำงคนอำจจะขำดควำมอบอุ่น แล้ วหันหน้ ำไปหำกลไก เครื่ องมือ หรื อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเป็ นเพื่อน เช่น คอมพิวเตอร์ หรื อกำรเลี ้ยงสัตว์ สุนขั หรื ออำจเป็ นสัตว์อื่นๆ ที่มีลกั ษณะเป็ น
เครื่ องมือกลแบบเด็กญี่ ปนุ่ ในครอบครัวที่ไม่สำมำรถเลีย้ งสัตว์หรื อสุนัขได้ จริ ง อำจทำให้ เป็ นคนขำดควำม
ละเอียดอ่อน ในเชิงสัมพันธ์และในอีกหลำยกรณีก็อำจนำไปสูค่ วำมรุนแรงในครอบครัวได้ (คม ชัด ลึก, 2560)
ภำพข่ำวที่ พ บตำมหน้ ำหนัง สื อพิม พ์ เกี่ ยวกับกำรที่ พ่อหรื อแม่ตบตี ทำร้ ำยลูกก็ ยัง มี ให้ พ บเห็นอยู่
สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำก กำรที่พวกเขำไม่ได้ ฝึกฝนกำรพูดที่ไม่ได้ ระมัดระวัง กำรใช้ ถ้อยคำระหว่ำงกัน จน
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กลำยเป็ นปั ญหำที่เกิดขึ ้นในสังคมยุคใหม่ ประกอบกับ เรำจะปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งกำรเรี ยนกำรสอนจะเน้ นเรื่ อง
กำรคิดเป็ น ทำเป็ น มีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตน ซึ่งเด็กจะกลำยเป็ นคนที่เปิ ดตัวมำกขึ ้น มีควำม
คิดเห็นมำกขึ ้น ในขณะที่บำงครอบครัว พ่อแม่อำจจะปรับตัวไม่ทนั กับลักษณะใหม่ของลูก โดยมองว่ำเป็ นกำร
เถี ยงพ่อแม่ ฉะนัน้ นอกจำกกำรสอนให้ เ ด็กแสดงควำมคิดเห็นมำกขึน้ แล้ ว จะต้ องสอบให้ เด็กรู้ จักวิธี พูดที่
เหมำะสม ประกอบกับกำรแสดงควำมเห็นในทำงที่ถกู ที่ควรด้ วย ไม่เช่นนัน้ จะทำให้ เกิดปัญหำควำมสัมพัน ธ์ใน
ครอบครัวตำมมำ
ประเด็นที่สำคัญก็คือ ควรรี บแก้ ไขปั ญหำเหล่ำนี ้ ก่อนที่ทุกอย่ำงจะสำยเกินไป โดยเริ่ มจำกกำรสร้ ำง
สำยสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว สร้ ำงควำมผูกพันระหว่ำงกัน บำงครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำมำหำกิน ไม่มีเวลำ
ให้ กับลูก ก็ต้องปรับตัวให้ สมดุลระหว่ำงกำรทำมำหำกิ นกับกำรดูแลลูก พี่กับน้ องก็ต้องสร้ ำงควำมผูกพันกัน
ไม่ใช่คนหนึง่ ไปทำงหนึง่ อีกคนไปทำงหนึง่ จะทำให้ เกิดกำรไม่ร้ ูจกั กัน
ดัง นัน้ กำรสร้ ำงสำยสัม พันธ์ ด้วยภำษำที่ ใช้ ก็ดี ด้ วยกิ ริยำท่ำทำงก็ ดี จึง เป็ นสิ่ง ที่ สมำชิ กทุกคนใน
ครอบครัวจะต้ องพูดให้ เข้ ำใจตรงกันว่ำ มีควำมจำเป็ นอย่ำงไร ไม่มีอะไรจะทดแทนควำมสัมพันธ์ที่ดีได้ ควำมรัก
ควำมอบอุ่น ของคนที่มีตอ่ กัน ต้ องแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่ถกู ปกปิ ดไว้ ภำยใน และสัมพันธ์ภำพที่ดี ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั
จำนวนสมำชิกที่อยูร่ วมกันในครอบครัว แต่ขึ ้นอยู่กบั ภำพของกำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจซึ่งกันและกันมำกกว่ำ (กรม
สุขภำพจิต, 2559)
สถำบันครอบครัวของสังคมไทยปั จจุบนั ถึงกำรณ์ "วิกฤติ" สถำบันครอบครัวในสังคมไทยปั จจุบนั กำลัง
อ่อนแออย่ำงรุ นแรง และกำลังก้ ำวเข้ ำสู่วิกฤติ จำกปั ญหำกำรหย่ำร้ ำงของคนไทยสูงขึ ้นทุกปี และมีแน้ วโน้ ม
เพิ่มสูงมำกขึ ้น ปัจจุบนั พ่อแม่สญ
ู เสียควำมมัน่ ใจในกำรเลี ้ยงลูกและในควำมมัน่ คงของครอบครัว เกรงว่ำตนเอง
จะเลี ย้ งลูกให้ มี ควำมสุขไม่ไ ด้ บ้ำง สูญ เสี ยควำมภูมิ ใจในตนเองบ้ ำง ท้ อแท้ หมดหวัง ว่ำชี วิตจะไม่ประสบ
ควำมสำเร็ จตำมที่ตงใจบ้
ั ้ ำง และที่สำคัญที่สดุ กำรสูญเสียเหล่ำนี ้ส่งผลให้ บคุ คลดัง กล่ำวมีระดับควำมเครี ยดที่
เกิดจำกปัญหำครอบครัวมำกขึ ้น ส่วนปัญหำที่พอ่ แม่ต้องเผชิญที่สำคัญ มีดงั นี ้
1) ปัญหำด้ ำนเศรษฐกิจ กำรหำรำยได้ ให้ พอแก่คำ่ ใช้ จ่ำย ทำให้ มีเวลำดูลกู น้ อยลง นอกจำกนี ้ยังพบว่ำ
พ่อแม่มำกกว่ำร้ อยละ 80 ไม่ได้ รับสวัสดิกำร หรื อสิทธิพิเศษใด ๆ จำกที่ ทำงำน และจำกรัฐบำล ทำให้ แม่มกั จะ
มี ปั ญ หำซึม เศร้ ำ หรื อ อำจจะเป็ น คนจู้จี่ ขี บ้ ่น ในอัต รำที่ สูง มำกขึน้ ขณะเดี ย วกับ ที่ พ่อ มัก จะมี ปั ญ หำด้ ำ น
พฤติกรรมติด เหล้ ำ บุหรี่ หรื อยำเสพติดอื่น ขำดควำมใกล้ ชิดกับ "ลูก" อำจจะส่งผลถึง "สุขภำพจิตของเด็ก" และ
เด็กอำจเติบโตมำอย่ำงขำดควำมอบอุ่น กลำยเป็ นคนที่มีพฤติกรรมก้ ำวร้ ำว ขำดคุณธรรม จริยธรรม เพรำะเด็ก
ที่กระทำผิดมำกกว่ำครึ่งมำจำกครอบครัวที่มีสภำพปัญหำในครอบครัวแบบนี ้
2) ปั ญหำกำรเข้ ำใจ รู้ทนั ควำมคิดใหม่ ๆ ของลูก ๆ ในเชิงคุณภำพเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่ำงครอบครัว
พ่อเลี ้ยงลูก กับครอบครัวแม่เลี ้ยงลูก จะมีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ ชดั คือ หำกเป็ นครอบครัวที่มี "แม่เลี ้ยงลูก"
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วิธีใช้ ชีวิตยุคใหม่
พบว่ำผู้หญิงมักจะมีควำมกังวลใจเกี่ยวกับกำรหำรำยได้ และมีปัญหำทำงอำรมณ์ได้ ง่ำยกว่ำ เพรำะเป็ นเพศที่
อ่อนไหวที่สำคัญ คือ พบว่ำภำวะของแม่ในครอบครัวเลี ้ยงลู ก จำกภำวะครอบครัวแตกแยก หย่ำร้ ำงหรื อจำก
กำรเสียชีวิตของสำมีจะมีปัญหำซึมเศร้ ำในอัตรำที่สงู ขึ ้น และเป็ นปั ญหำที่น่ำห่วงของครอบครัวแม่เลี ้ยงลูกโดย
ลำพังมำก แต่ก็ยงั มีข้อได้ เปรี ยบคือควำมเป็ นผู้หญิงจะมีสญ
ั ชำตญำณของควำมเป็ นแม่ที่ถูกปลูกฝั งในเรื่ อง
ของกำรอบรมเลี ้ยงดูลกู จึงทำให้ มีควำมใกล้ ชิดกับลูกได้ มำกกว่ำผู้ชำยอย่ำงเห็นได้ ชดั
สำหรับ ครอบครัวที่มี "พ่อเลี ้ยงลูก" ปั ญหำที่พบ คือ ลูกขำดควำมใกล้ ชิดกับพ่อเนื่องจำกพ่ออำจใช้
เวลำส่วนใหญ่อยู่กับงำนเพื่อหำเลี ้ยงครอบครัว จึงทำให้ ขำดเวลำในกำรอยู่กับลูก และในแง่ของปั ญหำทำง
อำรมณ์บำงคนก็อำจจะแสดงออกมำในรูปแบบของควำมหงุดหงิด โมโห พฤติกรรม เช่นนี ้อำจทำให้ ลกู ห่ำงเหิน
ได้ ง่ำย พ่อบำงคนมีพฤติกรรมติดเหล้ ำ ติดบุหรี่ จึงเป็ นปัญหำที่นำ่ กังวลเพรำะเด็กอำจจะซึมซับเลียนแบบในจุด
นี ้ได้ อีกเรื่ องหนึ่งสำหรับครอบครัวที่มีพ่อเลี ้ยงลูก คือ กำรเลี ้ยงดู ลกู ผู้หญิง พ่อบำงคนนิ่งเฉย เพรำะไม่ร้ ูจะต้ อง
เลี ้ยงดูลกู ผู้หญิงอย่ำงไรดี ซึง่ อำจจะทำให้ เด็ก รู้สกึ ว่ำทำไมพ่อไม่เข้ ำใจ หรื อไม่สนใจ (กรมสุขภำพจิต, 2559)
ลือชัย ศรี เงินยวง ได้ ให้ แนวคิดในเรื่ องของสังคมยุคใหม่ ที่มีแต่ควำมสะดวกสบำย แต่เป็ นสังคมที่ไร้
ควำมสุข ในหัวข้ อ “สัง คมยุคใหม่ - สะดวกสบำย แต่ไ ร้ สุข ” ว่ำ สัง คมที่ มี ควำมทันสมัยขึน้ อย่ำงรวดเร็ ว แต่
ควำมสุขของคนในสังคมกลับไม่ได้ เปลี่ยนแปลงตำมไปด้ วยแต่กลับพบว่ำกลับตรงกันข้ ำมกับควำมเจริ ญ และ
ควำมทันสมัยที่เกิดขึ ้น ยิ่งเจริ ญขึ ้น ทันสมัยขึ ้น ควำมสุขกลับยิ่งน้ อยลงทุกที โดยท่ ำนได้ ยกข้ อขียนของ เกรกก์
อิส เตอร์ บรู๊ ก (Gregg Easterbrook) จำกหนัง สื อ เดอะโพรเกรส พำรำดอกซ์ (The Progress Paradox) ที่ มี
ใจควำมว่ำ “The more progress we make, technologically and materialistically, the more problems we
create - ยิ่งก้ ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยีและวัตถุมำกขึ ้น กลับยิ่งสร้ ำงปัญหำมำกขึ ้น” โดยลือชัย ศรี เงินยวง ยังได้ ให้
ควำมเห็นถึง “ชีวิตแบบใหม่” ที่มีลกั ษณะกำรเปรี ยบเทียบฐำนะตนเองกับผู้อื่นอยูต่ ลอดเวลำ จึงเป็ นกำรสะท้ อน
ให้ ตนเองมองเห็นควำมเป็ นอยูห่ รื อฐำนะตนเองเป็ น “ควำมจนแบบใหม่” ลักษณะควำมจนแบบใหม่นี ้อำจเรี ยก
อีกอย่ำงหนึง่ ว่ำ ควำมจนสัมพัทธ์ มีควำมหมำยคือ ตนเองนันไม่
้ ได้ มีฐำนะที่ยำกจนจริง หรื อไม่ใช่จนเพรำะไม่มี
เงิน แต่เป็ นควำมจนที่ไม่มีเงินเท่ำกับคนอื่น จนนำไปสู่กำรเป็ นหนี ้อย่ำงมำกมำยของผู้คนในสังคมยุคใหม่ หรื อ
อำจส่ง ผลให้ เ กิ ดควำมเครี ยด เพรำะต้ องมี ชี วิตที่ แข่งขันกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลำ อำจมี กำรหำทำงออกจำก
ควำมเครี ยดที่เกิดขึน้ ด้ วยกำรบริ โภค เที่ยวเตร่ สนุกสนำนรื่ นเริ ง จนส่งผลให้ เกิดภำระหนีม้ ำกขึน้ กลำยเป็ น
ปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้ ได้ ในที่สดุ (ลือชัย ศรี เงินยวง, ม.ป.ป.)
สังคมก้ าวสู่การปฏิวัตกิ ารสื่อสารเป็ นสังคมข้ อมูลข่ าวสารเต็มรู ปแบบ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัล (Digital Age) โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วมำกขึน้
อย่ำงทวีคณ
ู คือใช้ เวลำในกำรเปลี่ยนแปลงน้ อยลงเมื่อเทียบกับกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำ
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คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ในช่วงตังแต่
้ ปี ค.ศ.1970 ในช่วง 50 ปี มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรคมนำคมสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมเริ่มแพร่ หลำย
มีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเครื อข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ ได้ หลำยวิธี เป็ นเหตุให้ โลกมีควำมใกล้ ชิดติดต่อกันง่ำยขึ ้น
ตำมลำดับ ผู้ขับขี่ รถยนต์ส ำมำรถใช้ โทรศัพ ท์ มือถื ออย่ำงสะดวกสบำยขณะขับรถยนต์ก็ไ ด้ ดูรำยกำรทำง
สถำนีโทรทัศน์ในประเทศหรื อผ่ำนดำวเทียมเป็ นเรื่ องปกติ กำรก้ ำวเข้ ำมำสู่ยคุ แห่งกำรใช้ โทรศัพท์แบบ Smart
Phone ซึ่งโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบตั ิกำรแบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ ได้ เข้ ำมำแทนที่คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
(Personal Computer) และสำมำรถทำสิ่งต่ำงๆ ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ (Applications) มำกขึ ้น สังคมโลกจะ
ถูก แรงผลัก ดัน ด้ ว ยข้ อ มูล ใหม่ ข่ำ วใหม่ ควำมรู้ ใหม่ และกำรสื่ อ สำรแบบใหม่ ได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ง่ ำ ยขึ น้
เหตุกำรณ์ ในเวลำนันหรื
้ อสภำวกำรณ์ของโลกทังที
้ ่คำดหมำยว่ำจะเกิดหรื อไม่คำดหมำยว่ำจะเกิดแต่เกิ ดขึน้
อย่ำงไม่คำดคิดมำก่อนจะถูกรำยงำนอย่ำงฉับพลันทันทีนำทีตอ่ นำทีทำงสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมหรื อผ่ำน
สื่อในระบบเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ต หรื อสื่อออนไลน์ สังคมถูกย่นย่อให้ แคบลงและถูกจัดเป็ นหน่วยย่อยเข้ ำไปอยู่
ในระบบของสังคมเครื อข่ำยกำรคมนำคมสื่อสำร กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรคมนำคมสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมและ
กำรเกิดขึ ้นของสื่ออินเตอร์ เน็ต หรื อที่เรี ยกว่ำ "สื่อใหม่" (new media) เกิดสังคมใหม่ซ้อนทับอยู่กับสังคมเก่ำ
จำกผลของเครื่ องมือสื่อสำรยุคใหม่ก่อให้ เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงหลำยสิ่งหลำยประกำรอย่ำงมำก แม้ แต่
ระบบควำมคิดในสังคมเริ่ มคิดแตกต่ำงไปจำกควำมเชื่อดังเดิ
้ มไป สังคมยุคสมัยใหม่จะก่อให้ เกิดควำมสัมพันธ์
ของบุคคลหรื อสถำนที่เชื่อมโยงเป็ นระบบเครื อข่ำยทำงสังคมผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ต สังคมสำมำรถส่งสำร
และสื่อสำรกันได้ ง่ำยกว่ำสังคมดังเดิ
้ ม สื่อใหม่คือเครื่ องมือมหัศจรรย์ เป็ นผลิตผลของประเทศมหำอำนำจทำง
กำรเมืองและเศรษฐกิจ เปรี ยบเสมือนฟั นเฟื องแม่เหล็กขนำดใหญ่ดงึ ดูดให้ ประเทศเล็กๆ ต้ องหมุนตำมฟั นเฟื อง
ใหญ่ให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยๆ ด้ ำน ยำกจะแข็งขืนได้ ง่ำยนัก เทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ได้ ทำ
หน้ ำที่สลำยเส้ นแบ่งควำมต่ำงกันของชำติพนั ธุ์ให้ สงั คมโลกดูกลมกลืนกว่ำเดิม เป็ นเครื่ องมือทรงพลำนุภำพให้
คนในโลกสำมำรถติดต่อทำกำรสื่อสำรรับรู้ เรื่ องรำวหรื อสถำนกำรณ์ไปพร้ อมๆ กันเวลำเดียวกัน มันเข้ ำมำมี
บทบำทอย่ำงมำกในชีวิตประจำวัน กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรเสพข้ อมูลพร้ อมกันของสังคม
จำกสื่อมวลชนในยุคปฏิวตั ิเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและข่ำวสำรจะก่อให้ เกิดอิทธิพลทำงควำมคิดไม่ว่ำสังคมจะ
อยูใ่ กล้ หรื อห่ำงไกล มีกำรคำดหมำยไว้ ล่วงหน้ ำได้ ว่ำในอนำคต เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ พฒ
ั นำทันสมัยขึ ้นเท่ำใด
สังคมต่ำงวัฒนธรรม ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตอยู่ห่ำงไกลกันจะเกิดควำมใกล้ ชิดผูกพันและมี
ควำมเข้ ำใจในสภำพที่แตกต่ำงกันมำกขึ ้น (สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, 2560)
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การรู้ จักความเป็ นวัยรุ่ นเพื่อการใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่
ในกำรเข้ ำสู่วยั ที่นกั ศึกษำต้ องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงคือกำรเข้ ำสูว่ ยั รุ่นที่จะต้ องศึกษำเพื่อให้ เกิด
ทักษะในกำรที่จะเรี ยนรู้ตวั เอง และเรี ยนรู้ที่จะใช้ ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ตนเองก็มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย โดยกำรเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยสรุปได้ ดังนี ้
วัยรุ่น วัยที่นักศึกษาต้ องทาความเข้ าใจ เพื่อเข้ าใจตนเอง
เมื่อนึกถึงวัยรุ่น หลำยคนจะนึกถึงควำมมีชีวิตชีวำ ควำมสดใส และสนุกสนำนของชีวิตวัยรุ่น บำงคน
อำจคิดถึงควำมรักในวัยรุ่ น ที่เรี ยกว่ำ “Puppy Love” ขณะที่หลำยคนอำจคิดถึงวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง จำก
ควำมเป็ นเด็กไปสู่วยั หนุม่ สำว ซึง่ ทำให้ เกิดควำมรู้สึกแปลกๆใหม่ๆ ทังตื
้ ่นเต้ นและวิตกกังวล แต่สำหรับพ่อ แม่
ผู้ปกครองของนักศึกษำที่ติดตำมข่ำวสำรจำกสื่อมวลชนต่ำงๆ จะมีควำมรู้ สึกหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่ำ เป็ นห่วง
ลูกหลำน เพรำะวัยรุ่ น สมัยนี ้ก่อปั ญหำสังคมไม่เว้ นแต่ละวัน ไม่เพียงแต่สร้ ำงควำมเดือดร้ อนให้ ตนเอง ยัง
สร้ ำงควำมเดือดร้ อนให้ แก่พ่อแม่ และคนทัว่ ไปในสังคมด้ วย เช่น เข้ ำกลุม่ มัว่ สุมเสพยำเสพติด ขับรถแข่งบน
ถนนหลวง ยกพวกตีกนั บำงคนใช้ จำ่ ยฟุ่ มเฟื อยเพรำะมีคำ่ นิยมทำงวัตถุ ติดกำรพนันฟุตบอลจนเป็ นหนี ้สินต้ อง
ลักขโมยเพื่อหำเงินมำใช้ หนี ้ หรื อเล่นเกมจนเสียกำรเรี ยน หรื อแม้ แต่ปัญหำชู้สำวทำให้ ตงครรภ์
ั้
หรื อทำแท้ ง
หรื อคลอดแล้ วนำทำรกไปทิ ้ง วัยรุ่น บำงคนหำทำงออกให้ ชีวิตไม่ได้ ก็ตดั สินใจฆ่ำตัวตำย วัยรุ่น จึงเป็ นช่วงวัย
หนึ่งที่ท้ำทำยนักวิชำกำร และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ คิดหำวิธีกำรป้ องกันและแก้ ไขปั ญหำ หรื อช่วยเหลือให้ วยั รุ่นก้ ำว
ผ่ำนพ้ นช่วงวัยนี ้ได้ อย่ำงรำบรื่ น แนวทำงหนึ่งที่จะช่วยเหลือวัยรุ่ นได้ ก็คือ กำรให้ คำปรึ กษำวัยรุ่ น ซึ่งกำรให้
คำปรึ กษำ (Counseling) เป็ นกระบวนกำรที่ผ้ ใู ห้ คำปรึ กษำต้ องใช้ สมั พันธภำพ (Relationship) ช่วยเหลือผู้
ขอรั บคำปรึ กษำ ให้ ส ำมำรถเข้ ำใจตนเอง เข้ ำใจสภำพแวดล้ อม และปั ญหำที่ เผชิ ญอยู่ ทำให้ สำมำรถ
แก้ ปัญหำ และตัดสินใจเลือกเป้ำหมำยในกำรดำเนินชีวิตของตนเองได้ อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิ ภำพ
ดังนันกำรให้
้
คำปรึกษำวัยรุ่ น จึงมีเป้ำหมำยเพื่อให้ วยั รุ่นได้ ร้ ู จกั และเข้ ำใจตนเอง เข้ ำใจสิ่งแวดล้ อมไม่ว่ำจะ
เป็ น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อน หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรู้เท่ำทันผู้คนในสังคม ซึ่งจะช่วยให้ วยั รุ่น
หำทำงออกที่ดีที่สดุ ให้ กบั ตนเองได้ เมื่อประสบปั ญหำและมีแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตที่เป็ นผลดีตอ่ ตนเองและ
สัง คม ผู้ ที่ จ ะช่ว ยเหลื อ วัย รุ่ น โดยกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ หรื อ เรี ย กว่ำ ผู้ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำ อำจจะเป็ น พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ครู เพื่อน หรื อผู้ใกล้ ชิดวัยรุ่น โดยที่ผ้ ใู ห้ คำปรึกษำวัยรุ่นควรมีควำมรู้และควำมเข้ ำใจในเรื่ องต่ำง ๆ
ได้ แก่ ธรรมชำติของวัยรุ่นและแนวปฏิบตั ใิ นกำรให้ คำปรึกษำ
ธรรมชาติของวัยรุ่น
กำรที่จะเข้ ำใจธรรมชำติของวัยรุ่น ผู้ให้ คำปรึกษำต้ องมีควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำกำรของวัยรุ่นทังทำงด้
้
ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ดังนี ้
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1. พัฒนำกำรด้ ำนอำรมณ์ของวัยรุ่น
กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ของวัยรุ่น ทำให้ บำงครัง้ มีผ้ เู รี ยกวัยรุ่น ว่ำ วัยพำยุบแุ คม ที่เป็ นเช่นนี ้เพรำะ
วัยรุ่นมีอำรมณ์เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว หรื อเรี ยกว่ำ หวือหวำ ซึ่งสำเหตุที่สำคัญเป็ นผลมำจำกพัฒนำกำร
ด้ ำนร่ำงกำย อีกทังวั
้ ยรุ่นเป็ นวัยที่ต้องปรับตัวทังทำงด้
้
ำนส่วนตัว ครอบครัว เพื่อน และกำรเรี ยนทำให้ วยั รุ่ นที่
ปรับตัวไม่ได้ เกิดควำมเครี ยด ทำให้ อำรมณ์ไม่มนั่ คง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ ำย จนบำงครัง้ ทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งกับ
ผู้ใหญ่ บำงครัง้ ส่งผลต่อสุขภำพกำย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้ อง ฯลฯ ดังนันถ้
้ ำวัยรุ่นบอกพ่อแม่หรื อเพื่อนว่ำ
“ปวดหัว” โดยทัว่ ไป ผู้อื่นเมื่อได้ ยินเช่นนี ้ มักจะหำยำแก้ ปวดมำให้ รับประทำน ซึ่งเป็ นกำรแก้ ปัญหำที่ปลำย
เหตุ และอำจจะแก้ ปัญหำผิดทำง เพรำะกำรที่บอกว่ำ “ปวดหัว”ไม่ได้ หมำยควำมว่ำ เขำจะเจ็บป่ วยทำงกำย
เสมอไป บำงครัง้ กำรทะเลำะกับเพื่อน กำรถูก ครู ดุ กำรสอบตกหรื ออื่นๆ ก็สำมำรถเป็ นเหตุให้ ปวดศีรษะได้
เช่นกัน สิ่งที่วยั รุ่นบอกเป็ นเพียงพฤติกรรมภำยนอก ถ้ ำผู้อื่นตอบสนองทันทีด้วยกำรหำยำมำให้ รับประทำน
ก็จะไม่เข้ ำใจปั ญหำที่แท้ จริ งของวัยรุ่ น จึงควรให้ คำปรึ กษำวัยรุ่ นโดยให้ วยั รุ่ นได้ เล่ำเหตุกำรณ์ เพื่ อระบำย
ควำมรู้สึก หรื อควำมต้ องกำร ซึ่งเป็ นพฤติกรรมภำยในของวัยรุ่นจะทำให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำใจปั ญหำที่แท้ จริ งของวัยรุ่ น
และผู้อื่นควรรับฟั งด้ วยควำมเข้ ำใจ และกระตุ้นให้ วยั รุ่นหำแนวทำงแก้ ปัญหำ ที่เหมำะสม แต่บำงครัง้ เพียงมี
ผู้รับฟั ง วัยรุ่นก็ร้ ูสึกดีขึ ้นได้ กำรฟั งประเภทนี ้เรี ยกว่ำ กำรฟั งอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Listening) ซึ่ง
หมำยถึง กำรที่ผ้ รู ับฟั ง ฟั งอย่ำงตังใจและเข้
้
ำใจทุกอย่ำงที่ผ้ เู ขียนต้ องกำรสื่อสำร แล้ วตอบสนองกลับให้ ทรำบ
ว่ำ ผู้ฟังเข้ ำใจเขำ กำรฟั งประเภทนี ้ผู้รับฟั งจึงต้ องมีเวลำเพียงพอที่จะรับฟั ง และมีทกั ษะในกำรสื่อสำรอย่ำง
เข้ ำใจ
2. พัฒนำกำรทำงสังคมของวัยรุ่น
วัยรุ่นต้ องกำรเป็ นอิสระจำกผู้ใหญ่ ต้ องกำรกำรยอมรับจำกเพื่อน จึงชอบทำตำมกลุม่ เพื่อน ลักษณะทำง
เพศขันที
้ ่สองจะทำให้ วยั รุ่ นชำยและหญิงเริ่ มสนใจซึ่งกันและกัน และมีค วำมพอใจที่จะพบปะสังสรรค์ ร่ วม
เล่น เรี ยน ทำงำน พูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ซึ่งจะพัฒนำไปสู่ครู่ ักต่อไป พัฒนำกำรที่เกิดขึ ้นนี ้
มักจะส่งผลให้ วยั รุ่นกับผู้ใหญ่ขดั แย้ งกัน เช่น บันทึกของวัยรุ่นคนหนึ่งได้ เขียนไว้ ว่ำ “ครอบครัวฉันมีสมำชิก 6
คน ฉันเป็ นลูกคนที่ 2 เวลำเพื่อนมำชวนไปเที่ยว พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ ไป กลัวว่ำฉันจะเป็ นอะไร ทำให้ ฉันรู้สึกอึด
อัดมำก... ฉันอยำกมีอิสระมำกกว่ำนี ้อยำกให้ พอ่ แม่เข้ ำใจว่ำ ฉันดูแลตนเองได้ ” (มูลนิธิเด็ก. 2547 : 82) กำรให้
คำปรึกษำวัยรุ่นจึงควรให้ วยั รุ่นสำมำรถปรับตัวที่จะอยูร่ ่วมกับพ่อแม่ เพื่อน (เพื่อนเพศเดียวกัน และเพื่อนต่ำง
เพศ) และครูได้ รู้จกั จัดกำรควำมขัดแย้ ง และสำมำรถเลือกคบเพื่อนที่ดี เพรำะเพื่อนที่ดีจะช่วยทำให้ วยั รุ่ น
ได้ แนวคิด และวิธีกำรดำเนินชีวิตที่เหมำะสม ตัวอย่ำงเช่น กำรสัมภำษณ์ นิสิตชันปี
้ ที่ 1 คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิ ท ยำลั ย แห่ ง หนึ่ ง ที่ ส ำมำรถสอบคัด เลื อ กเข้ ำมหำวิ ท ยำลั ย และมี ค ะแนนเป็ นที่ ห นึ่ ง ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ทวั่ ประเทศ ได้ ให้ ข้อคิดที่นำ่ สนใจว่ำ เมื่อเข้ ำสูว่ ยั รุ่นและประสบปัญหำเขำจะปรึกษำเพื่อน ได้
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ระบำยกับเพื่อน ก็ร้ ู สึกดีขึ ้น และเขำมีเพื่อนที่ขยันเรี ยน บำงที อยำกไปเล่นเกม ไปดูภำพยนตร์ กำลังจะชวน
เพื่ อน แต่เ พื่ อนชวนขึน้ ก่ อน ชวนไปห้ องสมุด เขำก็ เลยไปห้ องสมุด จึง เห็นได้ ว่ำ เพื่ อนสำมำรถเป็ น ผู้ใ ห้
คำปรึกษำวัยรุ่นได้ และเพื่อนที่ดีจะช่วยทำให้ วยั รุ่นใช้ เวลำว่ำงให้ เป็ นประโยชน์เหมือนที่เพื่อนทำ
จำกกำรศึกษำในเรื่ องของวัย รุ่ น ทำให้ นักศึกษำได้ เข้ ำใจตนเองมำกยิ่ง ขึน้ และในกำรศึกษำวิ ช ำ
พืน้ ฐำนทำงด้ ำนสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ ก็จะได้ ศึกษำในเรื่ องของปั ญหำวัยรุ่ นเพิ่มเติมในหัวข้ อ ที่
เกี่ยวกับปัญหำของวัยรุ่นอีกครัง้ แต่ในกำรศึกษำในห้ วข้ อนี ้ให้ นกั ศึกษำได้ มองเห็นปัญหำที่จะชี ้ให้ เห็นว่ำ วัยรุ่น
หรื อวัยหนุ่มสำว เป็ นวัยแห่งกำรรับผลของควำมทันสมัยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ มำกกว่ำวัยอื่นๆ ในสังคม ดังที่ รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ลือชัย ศรี เงินยวง ได้ ให้ ข้อคิดไว้ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ว่ำ ได้ มีกำรศึกษำเกี่ยวกับวัยรุ่น คนหนุ่มสำว
จำกหลำกหลำยทวีปทัว่ โลก ในสหรัฐอเมริ ก็มีข้อมูลบ่งชี ้ว่ำ ในสังคมยุคใหม่วยั รุ่นหนุ่มสำวของสหรัฐอเมริ กำ มี
วัยรุ่นหญิงเป็ นโรคซึมเศร้ ำทังๆ
้ ที่มำจำกครอบครัวฐำนะดีที่มีรำยได้ เฉลี่ย 4-5แสนบำทต่อเดือน โดยพบว่ำมีถึง
ร้ อยละ10-15 ที่ส่งผลถึงขันมี
้ กำรฆ่ำตัวตำยจำกโรคซึมเศร้ ำของวัยรุ่นหญิงดังกล่ำว และในวัยรุ่นชำยก็มีกำรใช้
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ดังที่ปรำกฎอยูใ่ นหนังสือ ต้ นทุนของควำมร่ ำรวย (The Price of Privileged) ที่เขียนโดย
ดร.แมเดลีน ลีไวน์ ซึ่งถูกนำมำสรุปไว้ ในหนังสือที่เป็ นภำษำไทยชื่อ กำลำภิวฒ
ั น์ โดย ไสว บุญมำ และนภำพร
ลิมป์ ปิ ยำกร ที่เขียนไว้ ในปี พ.ศ.2550 (ไสว บุญมำ และ นภำพร ลิมป์ ปิ ยำกร,.2550 อ้ ำงใน ลือชัย ศรี เงินยวง,
ม.ป.ป.) ส่วนในประเทศไทยก็มีงำนวิจัยที่ชี่ให้ เห็นถึง วัยรุ่ น วัยหนุ่มสำวของไทยตกอยู่ภำยใต้ อิทธิ พ ลของ
กระแสบริ โภคนิยม อย่ำงรุนแรงโดยกำรถูกครอบงำผ่ำนสื่อและโฆษณำรูปแบบต่ำงๆ ที่อำจำรย์ลือชัยใช้ คำว่ำ
“ใช้ แหลกแดกด่วน” และมีพฤติกรรมที่ตกอยู่ภำยใต้ กระแสบริ โภคนิยมอย่ำงหนัก ใช้ เวลำส่วนมำกกับกำรเข้ ำ
ห้ ำงสรรพสินค้ ำเป็ นประจำ ใช้ โทรศัพท์มือถือ สินค้ ำไอทีที่ทนั สมัยเพื่อโชว์ผ้ อู ื่น ติดสินค้ ำยี่ห้อดังหรื อแบรนด์เนม
หรู ไม่สนใจข่ำวสำรสังคมรอบข้ ำง ใช้ เวลำส่วนมำกกับกำรใช้ อินเตอร์ เน็ท โทรศัพท์มือถือ หรื อเกมส์ออนไลน์
อย่ำงไร้ สำระ มีกำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มำกขึ ้น ซึ่งส่งผลต่อควำมรุนแรงที่เกิดขึ ้นในหมู่วยั รุ่น วัยหนุ่มสำว
ควำมรุนแรงทำงเพศ และอุบตั เิ หตุจรำจรที่มีผลมำจำกควำมประมำทของวัยรุ่น (ลือชัย ศรี เงินยวง, ม.ป.ป.)
ปั ญหาสาคัญของการสู่โลกยุคใหม่ ของวัยรุ่น
วัยหนุ่มสำวเป็ นวัยแห่งกำรรับผลที่ทันสมัยโดยตรงมำกกว่ำวัยอื่นๆ มีปัญหำต่ำงๆ มำกมำยที่ลงสู่
วัยรุ่นเป็ นลำดับแรก โดยเฉพำะผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำของควำมทันสมัยต่ำงๆ โฆษณำสินค้ ำจำกกำรทำตลำด
ของเจ้ ำของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทังผลิ
้ ตภัณฑ์ควำมงำม เครื่ องแต่งกำย สินค้ ำไอที กำรสื่อสำร และอีกมำกมำย
ล้ วนมุ่งไปยังกลุ่มเป้ำหมำยในกลุ่มของวัยหนุ่มสำวแทบทัง้ สิน้ ดังเช่นปั ญหำสำคัญที่ขอยกมำเป็ นตัวอย่ำง
สำคัญ ได้ แก่
1. ปัญหำจำกกำรใช้ อินเตอร์ เน็ท
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คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ปั ญหำจำกกำรใช้ อินเตอร์ เน็ทมีมำกมำย เพรำะอินตอร์ เน็ทเป็ นเพียงกำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรใน
สังคมยุคใหม่ ที่มีควำมสำคัญมำกของระบบสื่อสำรช่องทำงหนึ่งในปั จจุบนั เมื่อมีประโยชน์มำกแต่ก็สำมำรถ
สร้ ำงปั ญหำสำหรับวัยรุ่นได้ มำกเช่นกัน เพรำะคนส่วนใหญ่ที่ใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ทก็คือวัยรุ่น ซึ่งในส่วนของกำร
ใช้ งำนจะได้ อธิบำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่อไป แต่ปัญหำที่เกิดขึ ้นกับวัยรุ่ นที่เกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ทก็คือ กำรที่ใช้
เวลำในกำรเข้ ำสู่อินเตอร์ เน็ทมำกจนเกินไป จนถึงขนำดบำงคนเป็ นโรคที่เรี ยกว่ำ โรคติดอินเตอร์ เน็ท (Internet
Addiction Disorder หรื อ IAD) ซึ่งเป็ น กลุ่มอำกำรทำงจิตอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเกิดจำกกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตในกำรเสพ
ข้ อมูลหรื อข่ำวสำรมำกเกินไป
มี ข้ อ มูล ที่ น่ำ สนใจของกำรศึก ษำของ Kimberly S Young จำก University of Pittsburgh Medical
School ได้ วิเครำะห์ว่ำ บุคคลใดที่มีอำกำรดังต่อไปนี ้ อย่ำงน้ อ ย 4 ประกำร เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี แสดงว่ำ
เป็ นอำกำรติดอินเทอร์ เน็ต คือ
1) รู้สกึ หมกมุน่ กับอินเทอร์ เน็ต แม้ ในเวลำที่ไม่ได้ ตอ่ เข้ ำระบบอินเทอร์ เน็ต
2) มีควำมต้ องกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นเวลำนำนขึ ้นอยูเ่ รื่ อยๆ
3) ไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตได้
4) รู้สกึ หงุดหงิดเมื่อใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อยลง หรื อหยุดใช้
5) คิดว่ำเมื่อใช้ อินเทอร์ เน็ตแล้ ว ทำให้ ตนเองรู้สกึ ดีขึ ้น
6) ใช้ เป็ นอินเทอร์ เน็ตในกำรหลีกเลี่ยงปัญหำ
7) หลอกคนในครอบครัว หรื อเพื่อน เรื่ องกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตของตนเอง
8) มีอำกำรผิดปกติเมื่อเลิกใช้ อินเทอร์ เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวำย
รูปแบบของกำรติดอินเตอร์ เน็ทนันแบ่
้ งออกเป็ น
1) Cyber Sexual Addiction เป็ นกำรติดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทำงเพศ เช่นกำรดูเว็บโป๊
2) Cyber-Relationship Addiction เป็ นกำรคบเพื่อนจำกห้ องแชตรูม , เว็บบอร์ ด นำมำทดแทนเพื่อน
หรื อครอบครัวในชีวิตจริง
3) Net Compulsion เป็ นกำรติดกำรพนัน, กำรประมูล สินค้ ำ, กำรซื ้อ-ขำยทำงอินเทอร์ เน็ต
4) Information Overload เป็ นกำรติดกำรรับข้ อมูลข่ำวสำร จนไม่สำมำรถยับยั
้ งได้
้
5) Computer Addition เป็ นกำรใช้ คอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่สำมำรถยับยัง้ ใจได้ เช่น กำรเล่น
เกมส์ออนไลน์
โดยเวลำที่ใช้ ในกำรเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ทและใช้ งำนโปรแกรมบนระบบเหล่ำนันเมื
้ ่อใช้ มำกจนเกินไปก็
ไปเบียดบังเวลำในกำรทำอย่ำงอื่ น ซึ่งนักศึกษำมีควำมจ ำเป็ นต้ องใช้ เวลำด้ วยเช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่
สัดส่วนของกำรใช้ งำนในระบบอินเตอร์ เน็ทของวัยรุ่ นนันใช้
้ ไปในเรื่ องควำมบันเทิง หรื อเป็ นเรื่ องไร้ สำระอื่นๆ
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วิธีใช้ ชีวิตยุคใหม่
เสียเป็ นส่วนใหญ่ รวมถึงในบำงกรณีที่วยั รุ่นไม่สำมำรถใช้ อินเตอร์ เน็ทแบบให้ ปล่ำวจำกสถำนศึกษำได้ ก็อำจจะ
ต้ องมีกำรสูญเสียค่ำใช้ จ่ำยไปเป็ นจำนวนมำก โดยเฉพำะที่มีกำรพัฒนำขึ ้นของ Smart Phone ที่สำมำรถเข้ ำสู่
อินเตอร์ เน็ทระบบใหม่จำกกำรให้ บริ กำรโทรศัพท์ระบบใหม่ทงั ้ 3G และ 4G ก็ทำให้ มี ข้อมูลไหลเข้ ำสู่ระบบ
อินเตอร์ เน็ทได้ เร็ วขึน้ กำรเก็บค่ำใช้ จ่ำยก็มักจะมีกำรคิดจำกจำนวนของข้ อมูลทำให้ เพิ่มค่ำใช้ จ่ำยในส่วนนี ้
เพิ่มขึ ้น
2. ปัญหำเกี่ยวกับกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมำะสม
ปั ญหำในเรื่ องของกำรมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่เหมำะสมหรื อกำรมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรนับวันก็ยิ่งมี
มำกขึน้ แต่จำกกำรศึกษำในเรื่ องควำมรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศของวัยรุ่ น ที่ทำกำรศึกษำ
นักเรี ยนในระดับแค่โรงเรี ยนมัธยม ก็พบว่ำเคยมีเพศสัมพันธ์มำแล้ วบำงส่วน แต่ที่น่ำสนใจจำกผลกำรศึกษำก็
พบว่ำนักเรี ยนส่วนใหญ่มีควำมรู้ เกี่ ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่ นอยู่ในระดับต่ำ (คลังพลอย เอือ้
วิทยำศุภร และ อรณิชำ โพธิ์ หมื่นทิพย์, 2554) นอกจำกนี ้ยังมีกำรออกมำเปิ ดเผยจำกผู้บริ หำรของกระทรวง
สำธำรณสุข ในช่วงต้ นปี พ.ศ.2556 ถึงข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่ำ ปั จจุบนั วัยรุ่ นมีเพศสัมพันธ์ เร็ วขึ ้น อำยุเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครัง้ แรกลดลงเรื่ อยๆ โดยมีอำยุเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมำณ 15 ปี และมักไม่มีกำรป้องกันกำรตังครรภ์
้
ส่งผล
ให้ มีกำรตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นเพิ่มสูงขึน้ โดยสถิติสำธำรณสุขในปี 2554 พบว่ำมีเด็กวัยรุ่ นที่อำยุยังไม่ถึง 20 ปี
คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 รำย โดยในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี มีกำรคลอดบุตรถึงวันละ 10 รำย ส่วนข้ อมูลของ
กำรทำแท้ งเฉพำะที่เก็บข้ อมูลได้ จำกสถำนพยำบำลเพียง 134 แห่ง พบว่ำร้ อยละ 53 ของผู้ป่วยที่ทำแท้ งทังหมด
้
เป็ นวัยรุ่ น และกำรตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นนันพบว่
้
ำมำกกว่ำร้ อยละ 80 เป็ นกำรตังครรภ์
้
ที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อ
ปั ญหำในกำรพลำดโอกำสในกำรจบกำรศึกษำ และเป็ นภำระในกำรเลี ย้ งดูทำรกเป็ นจำนวนมำก (ไทยรั ฐ
ออนไลน์, 2556) จะเห็นว่ำปั ญหำในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับทำงเพศของนักศึกษำเป็ นปั ญหำที่อำจส่ง ผลต่อชีวิต
หรื อเป็ นปัญหำที่สง่ ผลต่อกำรดำเนินชีวิตของนักศึกษำจนอำจทำให้ พลำดโอกำสในกำรจบกำรศึกษำตำมควำม
ตังใจ
้ และอำจเป็ นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่อำจทำให้ ไม่สำมำรถดำเนินไปตำมแนวทำงที่ดีของชีวิตได้
3. ปัญหำกำรเสพสื่อลำมกอนำจำร
จำกสถำนกำรณ์ สื่อลำมก ภัยคุกคำมวัยรุ่ น พบว่ำ สื่อเรื่ องเพศมีปรำกฏในสังคมมำเนิ่นนำน แต่ถูก
จำกัดให้ มีและให้ ใช้ ประโยชน์เฉพำะกลุ่มคนเช่น คูส่ ำมี -ภรรยำ และเป็ นที่ยอมรับกันว่ำผู้ที่จะสำมำรถเสพสื่อ
เหล่ำนี ้ต้ องเป็ นผู้ใหญ่ มีวุฒิภำวะ มีควำมคิดกลัน่ กรองในกำรบริ โภคสื่อเหล่ำนันอย่
้ ำงมีวิจำรณญำณ แต่ใน
ปั จจุบนั กลับกลำยเป็ นว่ำสื่อเหล่ำนี ้ถูกผลิตออกมำหลำกหลำยแพร่กระจำยไปทัว่ ทุกหัวระแหง ทุกคน( รวมทัง้
เด็กๆ )สำมำรถเข้ ำถึงสื่อลำมกได้ ง่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอินเตอร์ เน็ต กำรควบคุมก็เป็ นไปอย่ำงเชื่องช้ ำไม่
ทันกับกำรเติบโตของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยสื่อลำมก ซ ้ำร้ ำยธุร กิจเหล่ำนี ้ยังตักตวงผลประโยชน์จำกเด็กๆ
มองเด็กเป็ นเหยื่อทัง้ ในแง่เป็ นลูกค้ ำบริ โภคสื่ อลำมก พบเด็กเป็ นผู้ถูกกระทำอยู่ในสื่อลำมก รวมไปถึงกำร
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ชักชวนให้ เข้ ำสู่กำรค้ ำประเวณีกฎหมำยที่มีบทลงโทษผู้ประกอบกำร “ สื่อลำมก”ก็มีอยู่ เช่น ประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 287 จำคุกได้ 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 พันบำทแต่ดเู หมือนไม่สำมำรถจัดกำรกับธุรกิจสื่อลำมก ซึง่ มีเงิน
หมุนเวียนจำนวนมำก ปั ญหำทำงเพศของเด็กก็ยิ่งทวีควำมซับซ้ อนขึ ้นเรื่ อยๆทังกำรมี
้
เพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอัน
ควร กำรตังครรภ์
้
ในวัยเรี ยน ค่ำนิยมของเด็กวัยรุ่นเรื่ องกิ๊กหรื อแข่งขันกำรสะสมคู่นอน วัยรุ่นอำจเข้ ำสูว่ งั วนของ
กำรขำยประเวณี ตำมมำด้ วยปั ญหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ สถิติผ้ ปู ่ วยโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่ นเพิ่มมำก
ขึ ้น รวมถึงปัญหำกำรทำแท้ ง (สำนักงำนพัฒนำระบบข้ อมูลข่ำวสำรสุขภำพ, 2560)
รากเหง้ าของปั ญหาวัยรุ่น
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลือชัย ศรี เงิ นยวง ได้ ชีใ้ ห้ เห็นที่มำของปั ญหำในส่วนของรำกเหง้ ำของปั ญหำ
วัยรุ่นไทย โดยได้ นำผลกำรกำรวิเครำะห์และสรุปเกี่ยวกับรำกฐำนของปั ญหำวัยรุ่น โดยอำจำรย์อมรวิชช์ นำค
รทรรพ และอำจำรย์จฬุ ำภรณ์ มำเสถียรวงศ์ ซึ่งอยู่ในหนังสือชื่อ เมื่อควำมทุกข์ไล่ล่ำเด็ก โดยเรี ยกว่ำ “บำป 7
ประกำร” (อมรวิชช์ นำครทรรพ และจุฬำภรณ์ มำเสถียรวงศ์, 2548 อ้ ำงใน ลือชัย ศรี เงินยวง, ม.ป.ป.) ได้ แก่
1) ครอบครัวแตกแยก ไม่มีพื ้นฐำนชีวิตที่ดีให้ เด็ก
ในสัง คมยุคใหม่ครอบครั วของคนไทยมี กำรแยกครอบครั วออกมำจำกครอบครั วใหญ่ ม ำกขึน้ มี
ครอบครัวที่แตกแยกทำให้ ต้องมีกำรเลีย้ งลูกโดยล ำพัง โดยมีสถิติครอบครั ว เมื่อดูจำกสถิติโครงสร้ ำงของ
ครัวเรื อนไทย พบว่ำสถิติตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ.2549-2553 จำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติพบว่ำครอบครั วเดี่ยวมีมำกเกิน
ครึ่ง เป็ นครอบครัวขยำยที่ยงั อยูร่ ่วมกันทังครอบครั
้
วใหญ่ประมำณร้ อยละ 30 เท่ำนัน้ เพรำะมีครอบครัวที่อยู่คน
เดียวและอยูก่ บั คนอื่นที่ไม่ใช่ญำติอีกประมำณ กว่ำร้ อยละ 10 ข้ อมูลของสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ ยังชี ้ให้ เห็นว่ำ
ในครึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำ คนไทยมีก ำรหย่ำและแยกกันอยู่เพิ่มขึ ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแยกกันอยู่ที่มีเพิ่มขึ ้น
มำกกว่ำกำรหย่ำ และเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกร้ อยละ 1.73 ในปี 2550 เป็ นร้ อยละ2.21 ในปี 2554 อย่ำงที่
ทรำบกันดีแล้ วว่ำควำมล้ มเหลวของกำรครองคู่ ย่อมส่งผลกระทบต่อเด็ก ดังนันแนวโน้
้
มกำรหย่ำและแยกกันอยู่
ที่เพิ่มขึน้ เป็ นปั จจัยทำงลบต่อสังคมโดยรวม นอกจำกนีค้ รอบครัวคนไทยในสังคมยุคใหม่ก็มีเวลำให้ แต่กับ
ตนเองเกือบตลอดวันมีเวลำให้ กับครอบครัวน้ อยมำก ดังข้ อมูลที่แสดงจำกแผนภูมิ (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ,
2560)
กำรมีครอบครัวกันในสังคมสมัยใหม่ เป็ นกำรตกลงกันระหว่ำงคูห่ นุ่มสำวเพียงสองคน โดยไม่เกี่ยวกับ
พ่อแม่และครอบครั วมำกขึน้ กำรตกลงกันเป็ นครอบครั วก็ ไ ม่มี ควำมยุ่ง ยำกซับซ้ อน ทุกอย่ำงมี ควำมง่ ำย
สะดวกสบำยมำกขึ ้น กำรมีครอบครัวง่ำยส่งผลให้ กำรแตกแยกก็ง่ำยมำกขึ ้น กำรแตกแยกของครอบครัวใน
สังคมยุคใหม่จงึ มีกำรแตกแยกมำกขึ ้น ส่งผลโดยตรงต่อควำมอบอุน่ ของลูก
2) สถำบันศำสนำเสื่อมถอย ไม่เป็ นหลักทำงใจให้ เด็ก
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ข่ำวที่เกี่ยวข้ องกับสถำบันศำสนำแม้ ไม่ได้ มำจำกศำสนำแต่เมื่อผู้ที่อยู่ในวงกำรศำสนำทำเสื่อมเสียก็
ส่งผลโดยตรงต่อควำมเชื่อมัน่ เชื่อถือของเด็ก กิจกรรม ประเพณี ทำงศำสนำที่เคยกระทำกันของชุมชนโดยมี
ครอบครัวใหญ่ที่ประกอบด้ วยคุณปู่ คุณย่ำ คุณตำ คุณยำย พ่อ แม่ ญำติพี่น้องเข้ ำไมร่วมงำน ทำบุญตักบำตร
หรื อกำรเวียนเทียนในวันสำคัญของพุทธศำสนิกชน ก็มีน้อยลงทุกวัน กิจกรรมของครอบครัวเป็ นกิจกรรมของ
ครอบครัวขนำดเล็ก ที่พำกันไปตำมห้ ำงสรรพสินค้ ำ กำรไปดื่มกินในร้ ำนอำหำรเสียมำกกว่ำ โอกำสที่จะได้ นำ
เด็กเข้ ำไปใกล้ พระศำสนำน้ อยลง นอกจำกนันยั
้ งได้ รับข่ำวสำรในทำงลบที่มีอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกในสื่อมวลชน ที่
ข่ำวร้ ำยลงให้ ฟรี ข่ำวดีต้องมีค่ำตอบแทน กำรเสพข่ำวที่เกี่ยวกับศำสนำหรื อคนที่อยู่ในสถำบันทำงศำสนำก็
มักจะเป็ นข่ำวไม่ดี มีแต่คนที่ทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียง กำรที่จะให้ เด็กยึดสถำบันศำสนำเป็ นหลักทำงใจก็ทำได้
ยำก
แม้ จะมีผ้ ทู ี่บวชเป็ นพระภิกษุ ในพระพุทธศำสนำ พยำยำมคิดหำวิธีใหม่ๆ ที่จะให้ ธรรมะเข้ ำถึงวัยรุ่ น
มำกขึ ้น กรณีตวั อย่ำงของพระมหำสมปอง ที่ได้ ดำเนินกำรในเรื่ อง ธรรมะดิลิเวอรี่ และกำรจัดทำหนังสือธรรมะ
ที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวัยรุ่นของ พระมหำวุฒิชยั (ว.วชิรเมธี) ออกมำเป็ นจำนวนมำก แต่ก็ยงั มีอยูจ่ ำนวนน้ อย เมื่อ
เทียบกับบริบทโดยรวมของทังประเทศ
้
และกำรเข้ ำถึงสื่อธรรมะของวัยรุ่นก็ยงั มีน้อยมำก
3) เศรษฐกิจที่ไร้ ควำมพอเพียง กระแสบริโภคนิยมท่วมท้ นสังคม
เกิดกระแสบริโภคนิยม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ วัยรุ่นมีลกั ษณะเป็ นไปในทำนองเดียวกันเพรำะสนใจ
ไปตำมกระแสแฟชัน่ ในแต่ละช่วงเวลำ ดังที่อำจำรย์ลือชัยได้ ใช้ คำว่ำ เด็กโหล บริ โภคตำมควำมปรำถนำที่ไม่มี
จุดเพียงพอโดยไม่คำนึงถึงควำมพอดีของตนเอง ทังในเรื
้ ่ อ งฐำนะ ทรัพย์สินเงินทอง ที่เรี ยกว่ำบริ โภคจนเกินตัว
กำรเห็นวัตถุภำยนอกเป็ นสิ่งที่มีควำมหมำยมำกกว่ำสิ่งอื่น กำรจะคบกับเพื่อนก็จะต้ องเป็ นกลุ่มที่มีกำรใช้
สิ่งของที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรื อมีแฟชัน่ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ติดยึดอยู่กบั ยี่ห้อสินค้ ำที่มีกำรยอมรับกัน ในกลุม่
และมักเป็ นยี่ห้อที่มีรำคำแพง ยอมรับบุคคลจำกทรัพย์สินเงินทองเป็ นหลัก ไม่เคยพอใจอยู่กับสิ่งที่ตนเองมี มี
แล้ วก็อยำกมีให้ ดีขึ ้นไปอีกตำมกระแสของแฟชัน่ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลทังๆ
้ ที่สิ่งของที่ตนมีก็ยงั สำมำรถ
ใช้ เป็ นอย่ำงดี
4) กำรศึกษำ ไม่สอนควำมรู้เรื่ องชีวิต กำรศึกษำที่เห็นแก่ตวั
อำจำรย์ม่งุ เน้ นกำรสอนแต่วิชำชีพ วิชำเกือบทังหมดของหลั
้
กสูตรในกำรจัดกำรศึกษำยุคใหม่ มุ่งเน้ น
ในเรื่ องของกำรใช้ กำรศึกษำเป็ นเครื่ องมือในกำรประกอบวิชำชีพเป็ นสำคัญ มองว่ำวิชำเกี่ยวกับควำมรู้ในเรื่ อง
ทักษะกำรใช้ ชีวิตหรื อวิชำพื ้นฐำนของควำมเป็ นมนุษย์ กลับเป็ นวิชำที่เป็ นภำระในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน เป็ น
วิชำที่ไม่มีคณ
ุ ค่ำ สิ ้นเปลืองเวลำในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเพื่อสร้ ำงเด็กนักศึกษำออกไปทำงำนในวิชำชีพ เพื่อ
ควำมเจริ ญรุ่งเรื องก้ ำวหน้ ำในวิชำชีพ กำรที่สถำบันกำรศึกษำต่ำงมุ่งเน้ นในวิชำชีพมำกเกิน ไปก็ทำให้ ละเลยใน
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เรื่ องควำมรู้เรื่ องชีวิต ที่เป็ นวิชำพื ้นฐำน หรื อกำรที่สถำบันกำรสึกษำไม่สำมำรถที่จะให้ ควำมรู้ได้ เท่ำทันกับควำม
จริงในสังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย
สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ ได้ เขียนถึงกำรเรี ยนในสังคมยุคใหม่ของไทยไว้ ในหนังสือ กำรแพทย์แนว
พุทธ ว่ำ มีปัญ หำทำงกำรศึกษำ ตำมสภำพของค่ำนิยมในสังคมไทย ที่มีกำรเรี ยนทำงด้ ำนวิชำแพทย์ วิชำ
วิศวกรรม สถำปั ตยกรรม หรื อวิชำอะไรก็ตำม คนที่จะมำเรี ยนหนังสือหรื อวิชำเหล่ำนี ้ ล้ วแต่มีค่ำนิยมที่จะใช้
กำรศึกษำเป็ นเครื่ องมือสำหรับเลื่อนฐำนะในสังคม และเพื่อเข้ ำถึงโอกำสที่ดีที่สดุ ในกำรหำรำยได้ ซึงไม่ใช่เป็ น
ตัวควำมหมำยที่แท้ จริงของกำรศึกษำ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2553)
วัยรุ่ นมำเรี ยนหนังสือในสถำนศึกษำกลับมำเพื่อประชันควำมหรู ในกำรใช้ สิ่งของเครื่ องใช้ ตำมแฟชัน่
มหำวิทยำลัยกลำยเป็ นที่แสดงแฟชัน่ ใหญ่ ที่จะต้ องมีกำรแข่งขันกันในเรื่ อ งของกำรประชันรถหรู กำรแต่งตัว
กำรใส่เสื ้อผ้ ำ รองเท้ ำ กระเป๋ ำ และอีกมำกมำย ผิดไปจำกหลักกำรที่มหำวิทยำลัยเป็ นที่แสวงหำควำมรู้ หำ
ประสบกำรณ์ในกำรสร้ ำงชีวิตทังในส่
้ วนของกำรพัฒนำชีวิต และกำรพัฒนำวิชำชีพ
5) สือมอมชน สื่อคร่ำวิญญำณเด็ก
สื่อมวลชนในสังคมสมัยใหม่ เน้ นที่กำรทำธุรกิจ เพื่อสื่อมวลชนเป็ นช่องทำงในกำรทำรำยได้ อ ย่ำง
มหำศำล รำยกำรอยู่ได้ ด้วยกำรให้ กำรสนับสนุนจำกบริ ษัทธุรกิจเอกชนจำกกำรให้ คำ่ เวลำในกำรโฆษณำเป็ น
หลัก รำยกำรดีๆที่ทำจำกจิตวิญญำนในกำรเป็ นสื่อมวลชนก็มกั หำผู้สนับสนุนยำกเต็มที ในช่องโทรทัศน์ สถำนี
วิทยุ ที่สำมำรถให้ เวลำกับผู้ที่ต้องกำรแบบให้ ฟรี ก็จะเป็ นช่วงเวลำที่แทบไม่มีคนดูหรื อฟั ง เพรำะเวลำที่ดีๆ
ในช่วงที่มีคนติดตำมจำนวนมำกก็จะถูกบริ ษัทผู้ผลิตรำยกำรซื ้อไปเกือบทังหมด
้
รำยกำรในช่วงเวลำดีๆ ของสื
อมวลชนไทยจึงมีอยู่ไม่มำกนัก รำยกำรที่มี เกือบทังหมดในช่
้
วงเวลำทีดีๆ คือ รำยกำร ละครโทรทัศน์ รำยกำร
ประกวดร้ องเพลง และรำยกำรเกมส์โชว์
6) พื ้นที่ทำงสังคมที่ตีบตัน เด็กไทยไม่มีอะไรที่ดี ๆ ทำ
กำรต่อสู้กนั ทำงกำรเมือง แต่พื ้น ที่สำหรับกำรเข้ ำร่วมของนักศึกษำกลับมีน้อยลงทุกวั น กิจกรรมของ
กำรออกไปยังชนบทมีให้ เห็นจำนวนน้ อย กิจกรรมส่วนใหญ่กลับเป็ นกำรท่องเที่ยวด้ วยควำมสนุกสนำนเป็ น
หลัก อำจเกี่ยวเนื่องไปจนถึงกำรเที่ยวกลำงคืนร่วมกัน กลับส่งผลไปในทำงเสียหำย กลับมีเรื่ องของยำเสพติด
ควำมรุนแรง รวมถึงกำรมีเพศสัมพันธ์กนั จนเป็ นที่เสียหำยที่ป รำกฏออกมำให้ สงั คมได้ รับทรำบอยู่เป็ นจำนวน
ไม่น้อย กิจกรรมสร้ ำงสรร กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมค่ำยอำสำ ก็มีกำรพัฒนำรู ปแบบไปเสียเป็ นจำนวนมำก
กิจกรรมที่ยงั คงให้ ควำมสำคัญกับกำรที่นกั ศึกษำจะได้ ทกั ษะและจิตวิญญำนของกำรช่วยเหลือสังคมก็นบั วัน
ยิ่งน้ อยลงทุกที กำรรวมตัวกันเพื่ อต่อสู้ในแนวทำงของกำรเรี ยกร้ องตำมจิตวิญญำนก็ถูกชักนำไปจำกผู้ใหญ่ที่
เห็นแก่ตวั เห็นแก่อำนำจ หรื อต้ องกำรผลัดเปลียนอำนำจในกำรกำรเมืองกำรปกครองโดยเห็นกำรต่อสู้ของ
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วัยรุ่นเป็ นเพียงเครื่ องมือ และเนื่องจำกกระแสทุนนิยมเข้ ำมำกัดกินจิตวิญญำนของนักศึกษำไปแทบจะหมดสิ น้
ในปัจจุบนั กำรอดทนต่อสู้ตำมแนวทำงที่ถกู ต้ องจึงแทบไม่มีให้ เห็นในสังคมยุคใหม่นี ้
7) สังคมไร้ ตวั แบบ เบ้ ำหลอมจริยธรรมสิ ้นท่ำ มีแต่ อธรรม-มำ-ภิบำล สังคม
ตัวอย่ำงของนักศึกษำเริ่ มตังแต่
้ พ่อ แม่ ญำติผ้ ใู หญ่ โดยเฉพำะในสถำนศึกษำคือ ครู อำจำรย์ กลับไม่
สำมำรถเป็ นต้ นแบบที่ดี เป็ นต้ นแบบแห่งควำมดีงำมของบุตร หลำน หรื อศิษย์ให้ เป็ นหลักยึด เพื่อเจริ ญรอย
ตำมไปยังเป้ำหมำยที่ดีงำม ตำมวิธีทำงของควำมเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงกำยและจิ
ั้
ต แต่กลับมีข่ำวสำรจำกสื่อ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นให้ วยั รุ่นได้ รับทรำบอยู่เป็ นจำนวนมำก ทังในเรื
้ ่ องของกำรข่ มขืนทังๆ
้ ที่เป็ นลูก หลำนหรื อศิษย์
ของตนเอง ใช้ เ ด็กเป็ นเครื่ องมื อหรื อเป้ำหมำยในกำรจ ำหน่ำ ยยำเสพติด ส่วนครู อำจำรย์ ก็ มี ข่ำวกำรรั บ
ทรัพย์สินของนักศึกษำ กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรล่วงละเมิดอื่นๆ เพื่อแลกกับคะแนนในวิชำเรี ยน สังคมที่ประดัง
ด้ วยปัญหำใกล้ ตวั วัยรุ่นหรื อเด็กในทำนองนี ้ ส่งผลโดยตรงต่อกำรขำดที่พงึ่ ขำดแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำเนินชีวิต
ชีวิตของเด็กเคว้ งคว้ ำง หลักลอย ไม่มีที่ยดึ เหนี่ยว ส่งผลให้ เกิดปัญหำตำมมำอีกมำกมำย
ปั ญหาที่ต้องระมัดระวังของนักศึกษา
จำกคูม่ ืออำจำรย์ที่ปรึกษำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ ระบุในส่วนที่เกี่ยวกับ
ปัญหำที่พบบ่อยในนักศึกษำไว้ ดงั นี ้
ปัญหำที่มกั จะพบในนักศึกษำซึง่ ก็เป็ นช่วงที่อยูใ่ นวัยรุ่น เนื่องมำจำกกำรต้ องผชิญกับกำรปรับตัวหลำย
ๆ ด้ ำนพร้ อม ๆ กัน เริ่มตังแต่
้ กำรปรับตัวกับระบบกำรเรี ยนในมหำวิทยำลัย กำรปรับตัวกับเพื่อนต่ำงเพศ กำร
เรี ยนรู้กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรทำกิจกรรมที่แตกต่ำงออกไปจำกกำรเรี ยนในโรงเรี ยน จึงทำให้ นกั ศึกษำ
อำจจะเกิดปัญหำได้ กำรเกิดปัญหำขึ ้นของนักศึกษำจึงมีควำมเป็ นไปได้ โดยทำงมหำวิทยำลัยมหิดลได้ ระบุไว้
ในคูม่ ืออำจำรย์ที่ปรึกษำไว้ อย่ำงชัดเจนถึงปั ญหำที่กำหนดไว้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสำหรับอำจำรย์ ว่ำนักศึกษำใน
ควำมดูแลนันอำจพบกั
้
บปัญหำต่ำง ๆ ดังระบุไว้ ดงั นี ้คือ
1. Adjustment Disorder (โรคควำมผิดปกติกำรปรับตัว)
ลักษณะส ำคัญ อำกำรมักเกิ ดขึน้ หลักพบกับกำรเปลี่ ยนแปลง หรื อควำมเครี ยดในชี วิตประจ ำวัน
(Psychosocial Stressors) เช่นกำรย้ ำยสถำนที่เรี ยน กำรมีเพื่อนกลุ่มใหม่ กำรอยู่หอพัก ฯลฯ ซึ่งอำกำรเหล่ำนี ้
มักจะเกิดภำยใน 3-6 เดือน และมักจะหำยเอง หำกนักศึกษำปรับตัวได้
อำกำร เครี ยด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้ อง ซึมเศร้ ำ เบื่อหน่ำย เซ็ง ไม่มีควำมสุข สมำธิ
สัน้ ควำมจำแย่ เบื่ออำหำร หลบเลี่ยงไม่เรี ยน บำงรำยอำจมีพฤติกรรมก้ ำวร้ ำว เกเร ต่อต้ ำน อำจจะหันไปหำยำ
เสพติด หรื อเที่ยวเตร่มำกขึ ้น
2. Personality Disorder (โรคบุคลิกภำพผิดปกติ)
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คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ลักษณะที่สำคัญ นักศีกษำจะปรับตัวเข้ ำกับคนอื่นได้ ยำก มักจะเอำตัวเองเป็ นศูนย์กลำง เอำแต่ใจตัว
มีนิสยั ผิดปกติในกำรดำเนินชีวิต พฤติกรรมไม่เหมำะสม ไม่ยืดหยุ่น และไม่ร้ ูตวั ว่ำปกพร่ อง มักโทษคนอื่น ไม่
ปรับตัวเข้ ำกับสิ่งแวดล้ อม มักปี ปัญหำควำมสัมพันธ์กบั เพื่อน ๆ และคนรอบข้ ำง
อำกำร บุคลิกภำพไม่สมวัย ขำดวุฒิภำวะ ขำดควำมรับผิดชอบ หลบเลี่ยงปัญหำ ทำให้ มีปัญหำในกำร
เรี ยน และปัญหำในกำรทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
3. Psychosomatic Disorder (โรคเครี ยด)
ลักษณะที่สำคัญ
อำกำร อำกำรทำงร่ ำงกำย มักจะเกิดอำกำรโรคแผลในกระเพำะอำหำร ทำให้ เกิดอำกำรท้ องเสี ย
ท้ องผูก อำเจียน รวมถึง กล้ ำมเนื ้อเกร็งแข็งตัว เจ็บปวดบริเวณศีรษะ คอ หลัง หรื อเอว กล้ ำมเนื ้อกระตุก มือสัน่
ใจคอสัน่ ควำมดันโลหิตสูง ปัสสำวะบ่อย บำงรำยอำจเกิดโรคเริม หรื อเป็ นหวัด
4. Major Depression (โรคซึมเศร้ ำ)
ลักษณะที่สำคัญ เป็ นโรคทำงอำรมณ์แบบหนึง่ นักศึกษำมักไม่แจ่มใสร่ำเริงเหมือนเดิม ไม่มีควำมสุข
เบื่ออำหำร น ้ำหนักลด นอนไม่หลับ สมำธิควำมจำเสื่อมไป ควำมคิดและกำรเคลื่อนไหวช้ ำลง รู้สกึ ตัวเองไร้ คำ่
มีควำมผิด เบื่อชีวิต คิดอยำกตำย และมีกำรพยำยำมฆ่ำตัวตำย แต่โรคซึมเศร้ ำก็สำมำรถรักษำให้ หำยขำดได้
5. Anxiety Disorder (โรคประสำท)
อำกำร นักศึกษำมีอำกำรเครี ยด และวิตกกังวล ซึง่ มักจะเป็ นอำกำรเรื่ อรังรักษำได้ ยำก โรคประสำทที่
พบบ่อยได้ แก่
- โรคประสำทวิตกกังวล หรื อโรคกังวล (General Anxiety Disorder) มักมีอำกำรกังวล ทัว่ ๆ ไปทุก
เรื่ อง เป็ นเรื อ้ รัง มีอำกำรของระบบกล้ ำมเนื ้อ
- โรคประสำทซึมเศร้ ำ (Dysthemia) มักมีอำกำรซึมเศร้ ำเรื อ้ รัง
- โรคประสำทย ้ำคิดย ้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder)
- โรคกลัว (Phobic Disorder) มีอำกำรกลัวอย่ำงไม่สมเหตุสมผล
6. Schizophrenia (โรคจิตเภท)
อำกำร นักศึกษำมีอำกำรหลงผิด หูแว่ว ไม่อยู่ในโลกควำมเป็ นจริ ง อำรมณ์และพฤติกรรมผิดปกติ มี
กำรกระทำแปลก ๆ โดยไม่คำนึงถึงกำลเทศะ มีกำรหวำดระแวง เชื่อแปลก ๆ และรู้สกึ ว่ำตนเองผิดปกติ
7. Organic Mental Disorder (โรคจิตเวช)
อำกำร สมองทำงำนสับสน ทำให้ คิดและกำรตัดสินใจไม่ดีนกั ควำมจำไม่ดี สติสมั ปชัญญะขึ ้นๆ ลงๆ มี
อำกำรทำงจิตได้ ทกุ รูปแบบ เช่น โรคจิตที่เกิดจำกกำรใช้ ยำบ้ ำ
8. Substance Use Disorder (โรคติดสำรเสพติด)
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อำกำร ใช้ สำรเสพติดซ ้ำ ๆ จนเป็ นอันตรำยต่อตนเอง เมื่อขำดสำรนี ้จะเกิดอำกำรลงแดง (อยำกยำ)
สำรเสพติดที่นกั ศึกษำใช้ มำกได้ แก่ เหล้ ำ บุหรี่ ยำกล่อมประสำท ยำบ้ ำ กัญชำ กำรรักษำทำได้ คอ่ นข้ ำงยำก แม้
รักษำหำยแล้ ว โอกำสกลับไปใช้ สำรเสพติดยังมีสงู (มหำวิทยำลัยมหิดล, 2554)
ซึง่ จะเห็นว่ำมหำวิทยำลัยมหิดลก็ให้ ควำมสำคัญเกี่ยวกับปั ญหำควำมเครี ยด ที่อำจเกิดขึ ้นในขณะเป็ น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย หรื อนักศึกษำที่เป็ นโรคเครี ยดอยู่ในอันดับต้ นๆ รวมถึงผลที่เกิดขึ ้นจำกควำมเหงำ
จนกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของกำรส่งผลให้ นกั ศึกษำเป็ นโรคซึมเศร้ ำ ซึ่งทังโรคเครี
้
ยดและโรคซึมเศร้ ำของนักศึกษำ
นั น้ เป็ นปั ญ หำที่ ใ ห้ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำต้ องให้ ควำมสนใจหรื อเอำใจใส่ ต่ อ นั ก ศึ ก ษำ ตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลัยมหิดลได้ กำหนดไว้ ให้ กบั อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกท่ำน
ปั ญหาความเครียด
ควำมเครี ยด (Stress) ก็คือ กำรหดตัวของกล้ ำมเนื ้อส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อหลำยส่วนของร่ำงกำย นัน่ เอง
ซึ่งทุกคนจำเป็ นต้ องมีอยู่เสมอในกำรดำรงชีวิต เช่น กำรทรงตัว เคลื่อนไหวทัว่ ๆไป มีกำรศึกษำพบว่ำทุกครัง้ ที่
นักศึกษำคิดหรื อมีอำรมณ์ บำงอย่ำงเกิดขึน้ จะต้ องมีกำรหดตัว เคลื่อนไหวของกล้ ำมเนือ้ แห่งใดแห่งหนึ่ง ใน
ร่ำงกำยเกิดขึ ้นควบคูเ่ สมอ
ในทำงวิชำกำร ควำมเครี ยด หมำยถึงปฏิกิริยำของร่ ำงกำยและจิตใจ ที่มีต่อสิ่งที่มำกระตุ้น ซึ่งคำว่ำ
ปฏิกิริยำก็ไม่ได้ จำเพำะเจำะจงว่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง อำจจะเป็ นกำรตอบสนองของร่ำงกำยบำงส่วน เช่น ปวดหัว
หัวใจเต้ นแรง เหงื่ อออก หรื อเป็ นควำมรู้ สึกกระวนกระวำย และสิ่ง ที่ ม ำกระตุ้น หรื อสิ่ง เร้ ำที่ จ ะทำให้ เ กิ ด
ควำมเครี ยดก็แตกต่ำงกันไปในแต่ละคน
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในเรื่ องควำมเครี ยด
คนทุกคนจะเครี ยดเหมือน ๆ กัน เมื่ออยูใ่ นภำวะเดียวกัน ซึง่ เป็ นควำมเข้ ำใจผิด คนเรำจะมีปฏิกิริยำต่อ
ควำมเครี ยดแตกต่ำงกันออกไป แม้ จะอยูใ่ นสถำนกำรณ์แบบเดียวกัน ตัวอย่ำงที่เห็นได้ ชดั คือ นักเรี ยนที่ฟังกำร
ประกำศผลสอบเอนทรำนซ์ ในคนที่สอบไม่ได้ เหมือน ๆ กัน ทุกคนจะรู้ สกึ เสียใจผิดหวัง แต่ปฏิกิริยำต่ำงกัน บำง
คนเฉย ๆ บำงคนร้ องห่มร้ องไห้ บำงคนหลบหน้ ำเพื่อนฝูงเพื่อขอเวลำทำใจ และในบำงคนอำจจะซึมเศร้ ำมำก
จนคิดฆ่ำตัวตำยก็มี
ควรมีกำรจัดกำรควำมเครี ยดให้ อยู่ในระดับพอเหมำะ ควำมเครี ยดเป็ นสิ่งไม่ดี ควำมคิดที่ ว่ำไม่มี
ควำมเครี ยดเลยจะดีที่สุดเป็ นควำมคิดที่ยงั ไม่ถกู ต้ องทีเดียวนัก ควำมเครี ยดต่อมนุษย์เปรี ยบได้ กบั ควำมตึงที่
นักศึกษำขึงสำยไวโอลิน ถ้ ำขึงหย่อนหรื อตึงไปก็จะทำให้ เสียงไวโอลินผิดเพีย้ นไป ควำมเครี ยดอำจจะเป็ น
อุปสรรคหรื อเพิ่มสีสนั ให้ กบั ชีวิตจะขึ ้นอยู่กบั วิธีที่นกั ศึกษำ “จัดกำร” กับมันมำกกว่ำ
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ควรมีกำรจัดลำดับควำมเครี ยดในกำรแก้ ไปหำ ไปที่ไหนก็มีแต่ควำมเครี ยด จะทำอะไรได้ มีผ้ ทู ี่คดิ เช่นนี ้
มำกมำย แต่มนั ไม่เป็ นเช่นนัน้ ถ้ ำนักศึกษำรู้จกั คิดและวำงแผนในกำรจัดกำรรับควำมเครี ยดไม่ให้ มำท่วมท้ นเรำ
กำรจัดลำดับควำมเครี ยด จำกน้ อยไปหำมำก และค่อย ๆ แก้ ปั ญหำไปตำมควำมยำกง่ำยของต้ นเหตุที่ทำให้
นักศึกษำเครี ยด ถ้ ำนักศึกษำไม่จดั กำรกับควำมเครี ยด ไม่สำมำรถจัดลำดับชันควำมเครี
้
ยดได้ จะทำให้ ปัญหำ
ทุกอย่ำงใหญ่เท่ำ ๆ กัน และดูเหมือนจะมีควำมเครี ยดไปทุกแห่งจนแก้ ไขอะไรไม่ได้
วิธีคลำยเครี ยดอำจเหมำะสมกับแต่ละบุคคลที่แตกต่ำงกัน สำหรับนักศึกษำแต่ละคนที่มีควำมเครี ยด
ไม่มีวิธีคลำยเครี ยดแบบใดที่จะใช้ ได้ ผลกับทุก ๆ คน วิธีดำเนินชีวิตของแต่ละคนแตกต่ำงกัน พบสภำพปัญหำที่
แตกต่ำงกัน ดังนันวิ
้ ธีแก้ ปัญหำของจึงแตกต่ำงกันไป วิธีคลำยเครี ยดที่ใช้ ได้ ผลกับคน ๆ หนึง่ อำจไม่ได้ ผลกับอีก
คนหนึง่ ควรใช้ วิธีคลำยเครี ยดหลำยๆ อย่ำงเลือกให้ เหมำะสมกับแต่ละคน
กำรมีควำมเครี ยดอำจไม่ปรำกฏอำกำรทำงกำย ตำมควำมเป็ นจริ งแล้ วกำรไม่มีอำกำรทำงกำย เช่น
ปวดหัว ใจสัน่ ไม่ได้ หมำยควำมว่ำนักศึกษำไม่มีควำมเครี ยด บำงคนอำจใช้ ยำเพื่อลดอำกำรทังทำงร่
้
ำงกำย
และจิตใจลงไปได้ แต่ยงั มีค วำมเครี ยดอยู่ บำงคนอำจจะพูดว่ำไม่เคยเครี ยดเลย หรื อเป็ นคนไม่เครี ยดตลอด
ชีวิต ดูจะเป็ นควำมสำมำรถเฉพำะตัว ที่จำกจะลอกเลียนแบบได้ สถิตติ ำ่ งๆ ที่นำ่ สนใจเกี่ยวกับควำมเครี ยดนัน้
จำกรำยงำนของสมำคมจิ ตวิ ท ยำของอเมริ กัน พบว่ำในคนอเมริ กัน ประมำณ 43 เปอร์ เซ็ นต์ จะมี ภ ำวะ
สุขภำพจิ ตที่ ไ ม่ดี ซึ่ง เกิ ดจำกผลของควำมเครี ย ด และประมำณ 75-90 เปอร์ เซ็ นต์ ของผู้ที่ไ ปพบแพทย์ ที่
โรงพยำบำล โดยมีอำกำรที่เกี่ ยวข้ องกับควำมเครี ยด (Stress-related complains) ซึ่งถ้ ำนับเป็ นกำรสูญเสีย
ทำงด้ ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรเสียชั่วโมงทำงำน กำรขำดงำน ผลผลิตที่ได้ ลดลงแล้ วำมเครี ยดก่อให้ เกิดกำร
สูญเสียมำกกว่ำ 300 ล้ ำนเหรี ยญต่อปี หรื อมำกกว่ำ 12,000 ล้ ำนบำท โดยในประเทศไทยยังไม่มีผ้ ูใ ดคิด
คำนวณกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ หรื อกำรเงิน เนื่องมำจำกควำมเจ็บป่ วยโดยเฉพำะโรคทำงด้ ำนสุขภำพจิต
หรื อควำมเครี ยด ซึง่ คิดค่อนข้ ำงยำกกว่ำควำมเจ็บป่ วยด้ วยโรคทำงกำย
เกี่ยวกับควำมเครี ยดที่มีกำรศึกษำ เรื่ องปั ญหำสุขภำพจิตในประเทศไทยพบว่ำในภำวะปกติ คนทัว่ ๆ
ไป จะมีควำมรู้สึกเครี ยด หรื อมีอำกำรในระดับปำนกลำง และมำกประมำณ 20-30 เปอร์ เซ็นต์ ของประชำกร
และจำกภำวะน ้ำท่วมในปี 2554 คิดว่ำควำมเครี ยดคงจะเกิดมำกขึ ้นกับประชำชนทัว่ ไป จำกำรศึกษำพบว่ำ
ขนำดของปั ญหำไม่ได้ มีควำมสัมพันธ์ กบั ควำมเครี ยดที่เกิดขึ ้น นักศึกษำอำจจะเห็นผู้ที่ติดหนี ้ธนำคำร 3,000
ล้ ำนบำท กินได้ นอนหลับ ในขณะที่ผ้ ทู ี่ถกู ทวงเงินไม่กี่พนั บำทมีอำกำรเครี ยดกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ดังนัน้ คนที่
จะเอำตัวรอดจำกควำมเครี ยดได้ ต้ องรู้จกั จัดกำรกับควำมเครี ยดนัน้ ซึ่งโดยควำมหมำยแล้ ว กำรจัดกำรไม่ได้
หมำยควำมว่ำให้ นกั ศึกษำขจัดควำมเครี ยดให้ หมดไป แต่หมำยถึงวิธีกำรที่นกั ศึกษำจะอยู่กบั ควำมเครี ยดของ
นักศึกษำให้ ไ ด้ อย่ำงไร โดยไม่ให้ สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึน้ หรื อปั ญหำที่ ส่ง ผลต่อควำมเครี ย ดให้ เกิ ด ควำมเครี ยดกับ ตัว
นักศึกษำน้ อยหรื อน้ อยที่สดุ
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วิธีใช้ ชีวิตยุคใหม่
วิธีจัดการกับความเครียด
1) หยุดคิดสักครู่ หรื อพยำยำมนึกถึงภำพสวย ๆ สถำนที่สวย ๆ ที่เคยเห็นหรื อเคยไปพบ บำงครั ง้
นักศึกษำไม่สำมำรถหนีจำกสถำนกำรณ์ หรื อ ภำวะแวดล้ อมไปได้ ก็จะใช้ ควำมคิดฝันให้ เป็ นประโยชน์
2) เมื่อหยุดคิด หรื อหยุดควำมฟุ้งซ่ำนลงได้ บ้ำงแล้ วให้ พยำยำมเรี ยงลำดับปั ญหำตำมควำมสำคัญ
อำจจะนัง่ นึก หรื อเขียนลงเป็ นข้ อๆ และค่อยๆ คิดดูว่ำปั ญหำใด แก้ ไขได้ ปั ญหำใดต้ องรอไว้ ก่อน หรื อปั ญหำ
บำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถแก้ ไขได้ เลย คงต้ องยอมรับขีดควำมสำมำรถในกำรแก้ ไขปั ญหำของนักศึกษำอย่ำงเป็ น
จริง
3) เมื่อเรี ยงลำดับปั ญหำได้ แล้ วก็ต้องพยำยำมหำกิจกรรมต่ำงๆ ทำที่ดีที่สุด เช่น กำรออกกำลังกำย
เล่นกีฬำชนิดต่ำงๆ ที่ตนเองถนัด หรื อพอเล่นได้ หรื อทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ไปเลี ้ยงเด็กกำพร้ ำ เลี ้ยง
อำหำรผู้ป่วยสำมัญ โดยเฉพำะตำมโรงพยำบำลต่ำง ๆ ที่ขำดแคลนคนเหลียวแล
4) หำเพื่อนหรื อผู้ที่นกั ศึกษำสำมำรถระบำยควำมเครี ยดได้ นักศึกษำอำจจะคุยกับญำติ พี่น้อง ครู พระ
หรื อผู้ที่สำมำรถรับฟั งสิ่งที่นกั ศึกษำวิตกกังวล และทำให้ เครี ยด ถ้ ำยังรู้สึกว่ำมีปัญหำมำกอำจจะไปพบผู้อื่นที่
ทำหน้ ำที่ให้ คำปรึกษำ (Counsellor) นักจิตวิทยำ หรื อจิตแพทย์ สำหรับวิชำชีพหลังสุด อยำกให้ ไปพบในกรณี
สุดท้ ำย เพรำะอำจจะไม่มีเวลำมำกพอสำหรับท่ำนที่อยำกระบำยควำมเครี ยดนำน ๆ และแถมยังต้ องเสี ย
ค่ำใช้ จำ่ ยตำมกรณีอีกด้ วย
5) ประกำรสุดท้ ำยหลังจำกดำเนินกำรมำตำมคำแนะนำต่ำง ๆ แล้ ว ก็คือ กำรปรับจิตใจของนักศึกษำ
ซึ่งจะลดควำมตึงเครี ยดไปได้ บ้ำงแล้ ว ให้ ร้ ูจกั ปรับเข้ ำกับปั ญหำยอมรับในสิ่งที่ยงั แก้ ไขไม่ได้ ถ้ ำอยำกร้ องไห้ ก็
ร้ องเสียให้ เต็มที่ไม่ต้องอำยใคร ควรจะทำกิจกรรมนี ้ในที่ลบั ตำผู้คนเสียหน่อย พยำยำมให้ ควำมหวังกับตนเอง
และดูแลสุขภำพ กำรกิ นกำรนอนให้ พ อเพี ยง กำรใช้ ยำ “ระงับประสำท” หรื อยำ “คลำยเครี ยด” อยำกให้
พิจำรณำเมื่อมีอำกำรทำงกำยมำกขึ ้น หรื อนอนไม่หลับจนไปทำงำนทำกำรไม่ได้ เพรำะยำเหล่ำนี ้เพียงแต่ช่วย
ลดอำกำรวิตกกังวล หรื อนอนไม่หลับจนไปทำงำนทำกำรไม่ได้ เพรำะยำเหล่ำนันเพี
้ ยงแต่ช่วยลดอำกำรวิตก
กังวล หรื ออำกำรทำงกำย เช่น ใจสัน่ ปวดหัว หรื อช่วยให้ นอนหลับ เท่ำนัน้ ควำมเครี ยดจะยังคงเป็ นแขกประจำ
ของท่ำนอยูเ่ สมอ ดังนัน้ จึงควรจะอยูก่ บั ควำมเครี ยดให้ ได้ ดีกว่ำจะหลบหนีจำกมันไป (สมชำย จักรพันธุ์, 2554)
การเปลี่ยนแปลงร่ างกายเมื่อมีความเครียด
1) หัวใจเต้ นแรงและเร็ วขึ ้น เพื่อฉีดเลือดซึง่ จะนำอ๊ อกซิเจนและสำรอำหำรต่ำงๆไปเลี ้ยงเซลล์ทวั่
ร่ำงกำย พร้ อมกับขจัดของเสียออกจำกกระแสเลือดอย่ำงเร็ ว
2) กำรหำยใจดีเร็วขึ ้น แต่เป็ นกำรหำยใจตื ้นๆ มีกำรขับครี นำลีนและฮอร์ โมนอื่นๆเข้ ำสูก่ ระแสเลือด
3) ม่ำนตำขยำยเพื่อให้ ได้ รับแสงมำกขึ ้น
23

คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
4) กล้ ำมเนื ้อหดเกร็งเพื่อเตรี ยมกำรเคลื่อนไหว เตรี ยมสู้หรื อหนี
5) เส้ นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอำหำรหดตัว
6) เหงื่อออก เพรำะมีกำรเผำผลำญอำหำรมำกขึ ้น ทำให้ อณ
ุ หภูมิของร่ำงกำยเพิ่มขึ ้น
เมื่อวิกฤตกำรณ์ผำ่ นพ้ นไปร่ำงกำยจะกลับสูส่ ภำวะปกติ แต่ควำมเครี ยดที่เป็ นอันตรำย ก็คือ
ควำมเครี ยดที่เกิดขึ ้นมำกเกินควำมจำเป็ น เมื่อเกิดแล้ วคงอยูเ่ ป็ นประจำ ไม่ลดหรื อหำยไปตำมปกติ หรื อเกิดขึ ้น
โดยไม่มีเหตุกำรณ์ที่เป็ นกำรคุกคำมจริงๆ
สาเหตุของความเครียด
สภำพแวดล้ อมทัว่ ไป เช่น มลภำวะ ได้ แก่ เสียงดังเกินไป จำกเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ อำกำศเสียจำก
ควันท่อไอเสีย น ้ำเสีย ฝุ่ น ละออง ยำฆ่ำแมลง กำรอยูก่ นั อย่ำงเบียดเสียด ยัดเยียดเป็ นต้ น สภำพเศรษฐกิจที่ไม่
น่ำพอใจ เช่นรำยได้ น้อยกว่ำรำยจ่ำย
สภำพแวดล้ อมทำงสังคม เช่น กำรสอบแข่งขันเข้ ำเรี ยน เข้ ำทำงำน เลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหน่ง เป็ นต้ น
นิสยั ในกำรกิน-ดื่ม ที่ส่งเสริ มควำมเครี ยด เช่น ผู้ที่ดื่มกำแฟบ่อยๆ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้ ำ ตลอดจนกินของกิ นที่มี
น ้ำตำลมำกๆ มีสมั พันธภำพกับคนอื่นๆที่ไม่รำบรื่ น มักมีข้อขัดแย้ ง ทะเลำะเบำะแว้ งกับคนอื่นเป็ นปกติวิสยั
อุปนิสยั หรื อวิธีกำรดำเนินชีวิตที่อำจเป็ นสำเหตุของควำมเครี ยด
1) คนที่ชอบแข่งขันสูง ชอบท้ ำทำย ชิงดีชิงเด่นเอำชนะ
2) คนที่เข้ มงวด เอำจริงเอำจังกับทุกอย่ำงไม่มีกำรผ่อนปรน
3) คนที่พยำยำมทำอะไรหลำยๆอย่ำงในเวลำเดียวกัน
4) คนที่มีอำรมณ์รุนแรงอัดแน่นในใจเป็ นประจำ
5) คนที่ใจร้ อน จะทำอะไรต้ องให้ ได้ ผลทันทีไม่ชอบรอนำน
ผลของความเครียดต่ อชีวิต
ผลต่อสุขภำพทำงกำย ได้ แก่ อำกำรไม่สบำยทำงกำยต่ำงๆเช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยตำมส่วนต่ำงๆของ
ร่ ำงกำย ควำมผิดปกติของหัวใจ ควำมดันโลหิตสูง โรคกระเพำะ อำกำรท้ องผูกท้ องเสียบ่อยๆ นอนไม่หลับ
หอบหืด
ผลต่ อ สุ ข ภำพจิ ต ใจ น ำไปสู่ ควำมวิ ต กกั ง วล ซึ ม เศร้ ำ กลัว อย่ ำ งไรเหตุผ ล อำรมณ์ ไม่ มั่น คง
เปลี่ยนแปลงง่ำย หรื อโรคประสำทบำงอย่ำงนอกจำกนี ้ควำมเครี ยดส่งผลต่อร่ำงกำยและจิตใจ ย่อมส่งผลไปถึง
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน สัมพันธภำพต่อครอบครัวและบุคคลแวดล้ อม และเมื่อประสิทธิภำพในงำนตกต่ำ
สัมพันธภำพเสื่อมทรำมลง จิตใจย่อมได้ รับผลตึงเครี ยดมำกขึ ้นซ ้ำซ้ อน นับว่ำควำมเครี ยดเป็ นภัยต่อชีวิตอย่ำง
ยิ่ง
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ปั ญหาจากเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่
เทคโนโลยีในสมัยใหม่มีควำมก้ ำวหน้ ำไปอย่ำงรวดเร็ วมำก ทุกอย่ำงมีกำรประดิษฐ์ คิดค้ นเพื่อควำม
สะดวก รวดเร็ วของกำรใช้ ชีวิต ทังกำรติ
้
ดต่อสื่อสำร กำรเดินทำง กำรใช้ ปัจจัยสี่ของผู้คนในสังคม กำรเกิดขึ ้น
ของระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ จนมีกำรประดิษฐ์ คิดค้ นให้ ระบบดังกล่ำวมีควำมตอบสนอง
ต่อกำรใช้ ของคนในสังคมสมัยมำกขึ ้น ตนในสังคมสมัยใหม่จงึ อยู่ในภำวะที่พึงพิงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ มำกขึ ้นเรื่ อยๆ กำรสื่อสำรในระบบเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ก็มีมำกขึ ้น กำรติดต่อสื่อสำรมี
ควำมสะดวกมำกขึ ้นแต่ก็กลับมีปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรสื่อสำรมำกขึ ้นด้ วยเช่นเดียวกัน ดังเช่น
1) กำรหลอกลวงบนเครื อข่ำ ยคอมพิวเตอร์ และสัง คมออนไลน์ กำรเกิ ดขึน้ ของกำรหลอกลวงบน
เครื อข่ำยกำรสื่อสำรในสัง คมออนไลน์มีมำกมำยในสัง คมยุคใหม่ กำรล่อลวงบนโลกออนไลน์เกิดขึน้ อย่ำง
มำกมำย ทุกชำติทกุ ภำษำ
2) ควำมก้ ำวร้ ำวและกำรทำควำมเสียหำยต่อผู้อื่น กำรใช้ กำรสื่อสำรแบบก้ ำวร้ ำวโดยไม่ต้องสนใจ
ควำมรู้ สึกของผู้เสียหำยในสังคมออนไลน์ ทุกอย่ำงบนโลกออนไลน์เป็ นไปด้ วยควำมรวดเร็ ว คิดอะไรง่ำยๆ
ไม่ได้ พินิจพิเครำะห์ตริตรองอย่ำงรอบคอบ ขำดกำรยับยังชั
้ ง่ ใจได้ ง่ำย
3) กำรฉ้ อโกงบนโลกกำรสื่อสำรยุคใหม่ ซึง่ ในสังคมสมัยใหม่นนมี
ั ้ กำรฉ้ อโกงเกิดขึ ้นมำกมำย เนื่องจำก
กำรเกิดขึ ้นของธุรกิจบนโลกออนไลน์ กำรเจำะข้ อมูลควำมลับของผู้อื่นมำเป็ นประโยชน์ของตนเอง
4) ชักจูงไปในทำงที่ไม่ถูกต้ อง มีกำรชักจูงไปทำสิ่งที่ผิดกฏหมำยได้ ง่ำย ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องของกำรก่ อ
อำชญำกรรมทำงเพศ กำรเสพสำรเสพติด เพรำะคนที่ตดิ ต่อนัน้
5) ควำมสิ ้นเปลืองจำกกำรใช้ เทคโนโลยี กำรเกิดขึ ้นของรุ่นใหม่ๆ และกำรโฆษณำในสื่อทุกประเภท ทำ
ให้ คนในสังคมส่วนใหญ่มีควำมสิ ้นเปลืองต่อเทคโนโลยีต่ำงๆ ไปมำกมำย โดยเฉพำะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
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คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
การแก้ ปัญหาในการใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่
กำรแก้ ปัญหำของนักศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่แวดล้ อมด้ วยกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
มำกในสังคม โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่ที่เข้ ำมำเกี่ ยวข้ องตลอดเวลำ กำร
เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งรอบตัวนักศึกษำเหล่ำนี ้จำเป็ นจะต้ องรู้จกั เลือก รู้จกั ใช้ เทคโนโลยีเหล่ำนัน้ แต่ก็ยงั ต้ อง
แก้ ปัญหำที่สง่ ผลต่อร่ำงกำยและจิตใจของตนเองในท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนันด้
้ วย โดยมีหวั ข้ อสำคัญ
ที่ยกมำเป็ นตัวอย่ำงในกำรแก้ ปัญหำในกำรใช้ ชีวิตของนักศึกษำในสังคมยุคใหม่ ดังนี ้
1. การรู้ จักเลือกใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในสังคมสมัยใหม่ นักศึกษำต้ องรู้จกั เลือกใช้ เทคโนโลยีให้ มีควำมเหมำะสมกับตนเอง ควำมเหมำะสม
นันมี
้ ปัจจัยต่ำงๆ มำกมำยในกำรเลือกใช้ เทคโนโลยี ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้ เทคโนโลยีได้ แก่
1) อยูใ่ นรำคำที่เหมำะสมกับนักศึกษำ
ของที่เหมำะสมนันไม่
้ จำเป็ นต้ องเป็ นของที่ดีและมีรำคำแพงเสมอไป อยู่ที่นกั ศึกษำจะต้ องเลื อกให้
เหมำะสมกับตนเอง ไม่ได้ ตดั สินใจเพรำะควำมสวยงำม เพรำะควำมทันสมัย และเป็ นที่นิยมในสังคมสมัยใหม่
2) เป็ นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในกำรใช้ ชีวิตในกำรเรี ยนกำรศึกษำ และชีวิตประจำวัน
ในเทคโนโลยีที่มีประโยชน์นนต้
ั ้ องนำมำใช้ งำนในกำรใช้ ชีวิตได้ อย่ำงเต็มที่ และมีประสิทธิภำพ เช่นกำร
ใช้ งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ถ้ำสำมำรถใช้ งำนของมหำวิทยำลัยได้ หรื อมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
แล้ ว กำรจะต้ องซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพำเพิ่มเติมหรื อกำรใช้ งำนคอมพิวเตอร์ แบบสัมผัสและนำติดตัวไปได้
ตลอดเวลำ ก็อำจเป็ นสิ่งเกินควำมจำเป็ นแม้ จะดูเป็ นคนที่ทนั สมัยในสังคมยุคใหม่ก็ตำม
3) เป็ นเทคโนโลยีที่เอื ้อต่อกำรเรี ยนของนักศึกษำ
ถ้ ำนักศึกษำต้ องเลื อกใช้ เ ทคโนโลยี นอกจำกควำมเหมำะสมเรื่ องรำคำแล้ ว ก็ ต้องคำนึง ถึง กำรใช้
เทคโนโลยีที่เอื ้อต่อกำรเรี ยนของนักศึกษำให้ มำกที่สุด กำรที่จะเลือกซื ้อเทคโนโลยีดงั กล่ำวควรเป็ นระบบที่ใช้
เพื่อกำรเรี ยนกำรสอนได้ ไม่ต่ำกว่ำ 3 ส่วนจำก 4 ส่วน เมื่อเทียบกับประโยชน์เพื่อควำมบันเทิงและด้ ำนอื่นๆ ซึ่ง
สำมำรถหำได้ จำกสื่อรูปแบบใหม่จำกช่องทำงต่ำงๆ หรื อจำกเทคโนโลยีที่ไม่ต้องมีกำรจัดซื ้อจัดหำมำก็ได้ เช่น
มีอยูแ่ ล้ วในมหำวิทยำลัย
2. การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่
กำรใช้ งำนบนสังคมออนไลน์ที่ถูกต้ องและเหมำะสมของนักศึกษำนัน้ มีหลักอยู่ในกำรปฏิบตั ิตวั ให้
เหมำะสมต่อกำรใช้ งำนอยูท่ ี่เป็ นหลักกำรง่ำยๆ ได้ แก่
1) คอมพิวเตอร์ เป็ นเพียงเครื่ องมือที่จะสนับสนุนกำรเรี ยน
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เมื่อนักศึกษำคิดว่ำคอมพิวเตอร์ เป็ นเพียงเครื่ องมือสนับสนุนกำรเรี ยน จึงไม่ได้ ยึดติดกับรุ่ นยอดนิยม
กับควำมทันสมัย แต่นึกถึงประโยชน์ใช้ สอยในกำรจะนำมำใช้ กับวิชำเรี ยน กับกำรปฏิ บตั ิงำนตำมที่อำจำรย์
มอบหมำย กับกำรค้ นคว้ ำหำควำมรู้ และในกำรใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จึงสำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
กำรใช้ ได้ อย่ำงง่ำยๆ เพรำะกำรใช้ งำนเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำนันต้
้ องมำกกว่ำกำรใช้ งำนเพื่ออย่ำงอื่น
2)”กำรใช้ งำนเป็ น” ไม่ใช่แค่มีใช้
กำรใช้ งำนเป็ นนัน้ นักศึกษำไม่จำเป็ นต้ องมีรุ่นนัน้ ๆ หรื อต้ องมีเครื่ องแบบนัน้ ๆ แต่ก็สำมำรถศึกษำ
ค้ นคว้ ำได้ หรื อใช้ เครื่ องที่รำคำเหมำะสมแต่สร้ ำงประโยชน์ได้ มำกกว่ำ ศึกษำค้ นคว้ ำได้ มำกกว่ำ เช่นกำรใช้ งำน
โทรศัพท์สมัยใหม่ที่เป็ นแบบ Smart Phone นันอำจมี
้
ระบบปฏิบตั กิ ำรแตกต่ำงกัน รำคำแตกต่ำงกัน นักศึกษำก็
ต้ องศึกษำข้ อดีข้อเสียของแต่ละระบบ และค้ นคว้ ำหำควำมรู้ในกำรเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุงข้ อมูล (Update)
ให้ ทนั สมัยได้ ด้วยตนเอง และไม่จำเป็ นต้ องมีในรุ่นที่แพงหรื อเป็ นที่นิยมแต่คำนึงถึงกำรใช้ งำนมำกกว่ำ
3) สังคมออนไลน์ไม่ใช่สงั คมจริงเป็ นเพียงสังคมเสมือน
เมื่อถือว่ำไม่ใช่สงั คมจริ งจะได้ มีควำมระมัดระวังมำกขึ ้น จะเป็ นก็เพียงช่องทำงกำรสื่อสำรพร้ อมๆ กัน
ของกลุ่มที่ร้ ูจกั กันในสังคมจริ งเท่ำนัน้ คนอื่นๆก็เป็ นคนที่เป็ นเพียงสังคมเสมือนซึ่งไม่ใช่ควำมจริ ง ถ้ ำนักศึกษำ
ระลึกถึงเรื่ องนี ้อยูต่ ลอดก็จะหลีกเลี่ยงปัญหำที่จะเกิดขึ ้นในสังคมออนไลน์ได้
4) โลกออนไลน์ไม่ได้ เป็ นสังคมปิ ด
เมื่อนักศึกษำตระหนักว่ำเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ หรื อสังคมออนไลน์นนไม่
ั ้ เป็ นสังคมปิ ด แต่เป็ นสังคม
เปิ ดหรื อถ้ ำปิ ดอยู่ก็พร้ อมที่จะเปิ ดได้ ตลอดเวลำ ก็จะได้ ระมัดระวังในกำรที่จะลงข้ อควำมหรื ออะไรก็ตำมที่ไม่ดี
หรื อไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยไว้ หรื ออำจเป็ นผลเสียต่อตนเองในอนำคตก็ต้องพึงระวังเป็ นอย่ำงมำก กำรใช้ รูปถ่ำย
ก็ทำตรงไปตรงมำ และควรเป็ นสังคมออนไลน์ที่น่ำเชื่อถือหรื อเป็ นสังคมวิชำกำร หรื อในกลุ่มเพื่อนที่ร้ ูจกั กั นมำ
ก่อน รูปก็เป็ นรูปหน้ ำตรงเปิ ดเผย ไม่แสดงท่ำทำงอันนำไปสู่กำรตีควำมหมำยออกไปเป็ นอย่ำงอื่น ใช้ เพียงเป็ น
กำรแสดงตัวตนที่พอเหมำะพอควร อยู่ในกิริยำที่สุภำพ กำรใช้ คำต่ำงๆ ก็เป็ นคำที่ถูกต้ องตำมหลักไวยำกรณ์
สุภำพ เรี ยบร้ อย เหมือนกำรสื่อสำรในสังคมจริ ง ทำเป็ นปกตินิ สยั ไม่ว่ำจะเป็ นกำรสื่อสำรกับคนอื่นหรื อกำร
สื่อสำรแสดงควำมคิดเห็นใดๆก็ตำม และต้ องระมัดระวังเรื่ องของกำรกระทำผิดกฎหมำยไว้ ให้ มำก ถ้ ำไม่แน่ใจ
อย่ำทำให้ ปรึกษำคนที่มีควำมรู้ที่เชื่อถือได้ ก่อน สิ่งเหล่ำนี ้ก็เป็ นหลักกำรที่นกั ศึกษำควรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดจน
เป็ นนิสยั ในกำรใช้ เครื่ อข่ำยคอมพิวเตอร์ หรื อสังคมออนไลน์ (แสงเทียน อยูเ่ ถำ, 2555)
ซึง่ ยังมีสว่ นอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึงในเรื่ องของกำรใช้ งำนคอมพิวเตอร์ ทังในส่
้ วนของ Hardware Software
และ People ware ซึง่ นักศึกษำควรหำควำมรู้ในเรื่ องดังกล่ำวให้ สำมำรถรู้เท่ำทันในเรื่ องของสังคมสมัยใหม่ ซึง่
เป็ นโลกแห่งข้ อมูลข่ำวสำรที่มำกจนล้ น นักศึกษำต้ องรู้จกั เลือกในกำรใช้ ทงสำมส่
ั้
วนของระบบคอมพิวเตอร์ ยงั
ต้ องรู้ จัดคัดเลื อกกลั่นกรองกำรรั บ ข้ อมูล ที่ ถูก ต้ อง เหมำะสมด้ วย ระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ และสัง คม
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ออนไลน์ มีกำรพัฒนำขึ ้นอย่ำงมำก จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่นกั ศึกษำต้ องมีควำมรู้เท่ำทันกำรพัฒนำกำรในเรื่ องนี ้ ของ
สังคมสมัยใหม่ เพื่อกำรคัดเลือก แยกแยะ ว่ำสิ่งใดมีควำมเหมำะสมกับสำขำกำรศึกษำ และมีควำมจำเป็ นต่อ
กำรใช้ ชิวิตของตัวนักศึกษำเอง
3. การแก้ ปัญหาเกี่ยวกับความเครียดของนักศึกษา
สถำนกำรณ์ในสังคมยุคใหม่ที่ส่งผลต่อควำมเครี ยดของคนในสังคมมำกยิ่งขึ ้น จึงต้ องมีกำรจัดกำรและ
กำรแก้ ปัญหำควำมเครี ยดในกำรใช้ ชีวิต ประกอบด้ วย
3.1 กำรลดควำมเครี ยด
1) วิธีแก้ ไขที่ปลำยเหตุ ได้ แก่ กำรใช้ ยำ เช่น ยำหม่อง ยำดม ยำแก้ ปวด ยำลดกรดในกระเพำะ ยำ
กล่อมประสำท แต่วิธีกำรดังกล่ำวไม่ได้ แก้ ไขควำมเครี ยดที่ต้นเหตุ อำจทำให้ ควำมเครี ยดนันเกิ
้ ดขึ ้นได้ อีก
2) วิธีแก้ ไขที่ต้นเหตุ ได้ แก่ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เอื ้ออำนวยให้ เกิดควำมเครี ยด เช่น งำนอดิเรกที่
ชอบ ฝึ กออกกำลังกำย บริหำรร่ำงกำยแบบง่ำยๆ เป็ นต้ น เปลี่ยนแปลงนิสยั และทัศนคติตอ่ กำรดำเนินชีวิต เช่น
ลดกำรแข่งขัน ผ่อนปรน ลดควำมเข้ มงวด ในเรื่ องต่ำงๆ หำควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับโภชนำกำร สำรวจและ
เปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ต่อ ตัว เองและผู้อื่ น เช่น มองตัว เองในแง่ ดี มองผู้อื่ น ในแง่ ดี ส ำรวจและปรั บ ปรุ ง
สัมพันธภำพต่อคนในครอบครัวและสังคมภำยนอก ฝึ กผ่อนคลำยโดยตรง เช่น กำรออกกำลังกำยแบบง่ำยๆ
กำรฝึ กผ่อนคลำยกล้ ำมเนื ้อ กำรนวด กำรใช้ จินตนำกำร นึกภำพ ที่รื่นรมย์
เมื่อนักศึกษำเกิดควำมเครี ยดขึ ้นมำ ต้ องทบทวนดูว่ำ เกิดจำกสำเหตุอะไร และเลือกใช้ วิธีลดควำมเครี ยดดังที่
กล่ำวมำ วิธีใด วิธีหนึง่ หรื อหลำยวิธีร่วมกัน อำจทำให้ ควำมเครี ยดผ่อนคลำยลงไปได้
3.2 กำรป้องกันควำมเครี ยด
หลังจำกทรำบสำเหตุแล้ วกำรป้องกันควำมเครี ยดจะเป็ นวิธีที่ไม่ให้ เกิดควำมเครี ยดซึ่งมีวิธีกำรต่ำงๆ
หรื อกำรเตรี ยมตัวเพื่อรับควำมเครี ยดสำมำรถทำได้ ดงั นี ้
1) กำรวำงแผน เมื่อเกิดปัญหำหรื อควำมเครี ยดพยำยำมตังสติ
้ และใช้ ปัญญำหำทำงแก้ ไข
1.1 เมื่อมีปัญหำพยำยำมหำทำงเลือกหลำยๆทำง และเลือกทำงแก้ ที่ดีที่สดุ
1.2 ขณะทำงำนก็วำงแผนอนำคตไปด้ วย ตังเป้
้ ำหมำยที่เป็ นไปได้ และท้ ำทำยกำรตังเป้
้ ำหมำย
เกินควำมสำมำรถเล็กน้ อยจะเป็ นกำรท้ ำทำย หำกทำสำเร็ จก็จะเกิ ดควำมภูมิใจควำมมั่นใจในตัวเองก็ จ ะ
ตำมมำ
1.3 ตังเป้
้ ำหมำยที่สมเหตุสมผลซึง่ จะทำ ให้ เกิดแรงจูงใจที่จะกระทำ หำกตังเป้
้ ำเกินควำมจริง
จะทำให้ เกิดควำมเครี ยด หำกต้ องกำรประสบควำมสำเร็จต้ องพัฒนำควำมสำมำรถเพิ่ม แต่ถ้ำไม่พยำยำมก็ไม่
ประสบผลสำเร็จควำมเครี ยดก็จะเกิดตำมมำและในที่สดุ ก็ เลิกไปเอง
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1.4 จัดลำดับควำมสำคัญ และควำมเร่งด่วนของงำน งำนที่สำคัญอำจจะไม่ใช่งำนที่เร่งด่วนก็
ได้ ให้ ทำงำนที่เร่งด่วนก่อน และก็ไปงำนที่สำคัญ ขณะทำงำนก็อย่ำกังวลงำนที่ยงั ไม่ได้ ทำ ให้ ทำงำนที่ยำกที่สดุ
ก่อนงำนอื่น
1.5 กระจำยงำนให้ แก่คนที่เหมำะสมโดยแบ่งงำนเป็ นส่วนแล้ วกระจำยงำนออกไป
2) กำรสื่อสำร กำรสื่อสำรจะช่วยลดควำมขัดแย้ ง
2.1 ใช้ เหตุผลในกำรสื่อสำร กำรใช้ เหตุผลจะทำให้ เพื่อนร่วมงำนได้ เสนอปัญหำและแนว
ทำงแก้ ไข คนส่วนให้ ต้องกำรแก้ ปัญหำเพื่อสิ่งที่ดีขึ ้น กำรใช้ เหตุจะทำให้ เพื่อนร่วมงำนยอมรับและให้ ควำม
ร่วมมือ ห้ ำมใช้ ควำมก้ ำวร้ ำว
2.2 พูดควำมจริง กำรพูดควำมจริงจะมีควำมเครี ยดน้ อยกว่ำกำรโกหก
แก้ ไขควำมขัดแย้ ง เมื่อเกิดควำมขัดแย้ งให้ จบั เข่ำแก้ ปัญหำ และเมื่อได้ ข้อสรุปจงลืมว่ำปัญหำเกิดจำกใคร และ
อย่ำเครี ยดแค้ น
2.3 ให้ เป็ นนักฟั งที่ดี ไม่มีใครที่สำมำรถเรี ยนรู้ขณะที่ตวั เองกำลังพูด กำรเป็ นผู้ฟังที่ดีจะได้
แนวควำมคิดใหม่ กำรเป็ นผู้ฟังที่ดีมิใช่คณ
ุ จะต้ องเชื่อทุกอย่ำงเป็ นเพียงคุณมีข้อมูลเพิ่ มเติมซึง่ ช่วยในกำร
ตัดสินใจ
3) กำรเปลี่ยนมุมมองคนบำงคนมองวิกฤติเป็ นโอกำส น ้ำครึ่งแก้ วบำงคนมองเหลืออีกครึ่งหนึง่ กำรผัก
ผ่อน
4) กำรนอนพักผ่อนอย่ำงพอเพียงวันละ 7-8 ชัว่ โมงจะทำให้ ลดควำมวิตกกังวลได้ เมื่อเกิดปัญหำให้
ควบคุมอำรมณ์ให้ สงบ ให้ หยุดงำนที่ทำอยู่ หำยใจเข้ ำลึกๆ หรื อหลีกหนีไปเดินสักระยะหนึง่
5) ให้ นึกถึงผลเสียที่จะเกิด ผลเสียหำยอย่ำงแรงที่อำจจะเกิดขึ ้น ขณะเดียวกันก็นกึ ถึงโอกำสที่จะไม่
เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
3.3 กำรแก้ ไขควำมเครี ยด
แม้ วำ่ นักศึกษำไม่สำมำรถจะหลีกเลี่ยงควำมเครี ยด แต่นกั ศึกษำสำมำรถลดโรคที่เกิดจำกควำมเครี ยด
โดย
1) นักศึกษำควรปรึกษำกับเพื่อน ครอบครัว หรื อเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมคณะฯ หรื อเพื่อนร่วม
มหำวิทยำลัยจะช่วยให้ นกั ศึกษำมองปัญหำในแง่มมุ อื่นๆ นักศึกษำจำเป็ นต้ องบอกเพื่อนร่วมงำนว่ำบำงสิ่งไม่
สำมำรถทำได้ ต้ องรู้จกั ปฏิเสธ ท่ำนอำจจะต้ องลดงำนพิเศษบำงอย่ำงขณะเกิดควำมเครี ยด ท่ำนต้ องเคำรพ
ตัวเองไม่เอำเปรี ยบตัวเอง ไม่ทำงำนเกินควำมสำมำรถตัวเอง ไม่ทำงำนจนไม่มีเวลำพักผ่อน กำรทำงำนต้ องมี
ขอบเขตหำกมิเช่นนันท่
้ ำนอำจจะเป็ นผู้ปกครองที่ไม่ดี เป็ นเพื่อนร่วมงำนที่ไม่ดี ต้ องสำมำรถควบคุมอำรมณ์
โกรธได้ ดี เมื่อโกรธก็หำสิ่งที่ชอบทำเช่นกำรฟั งเพลง กำรเดิน
29

คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
2) นักศึกษำอย่ำซึมเศร้ ำ เมื่อท่ำนมีโรคประจำตัวหรื อประสบกับควำมผิดหวัง ท่ำนอำจจะหมดกำลังใจ
ซึมเศร้ ำ ชีวิตนี ้ไม่มีควำมหวังอีกแล้ ว อำกำรซึมเศร้ ำจะทำให้ ทำ่ นประสบกับควำมทุกข์ยำกและทำให้ อำกำร
เจ็บปวดเพิ่มขึ ้น ท่ำนอำจจะคิดว่ำ "ทำไมต้ องเป็ นเรำ" "ทำไมเรำถึงต้ องทำสิ่งนัน"้ "ทำไมเรำทำสิ่งนันไม่
้ ได้ "คน
ปกติทกุ คนจะคิดเหมือนกัน ท่ำนต้ องทำใจและพยำยำมแก้ ไข
3) นักศึกษำต้ องทำชีวิตให้ สบำยๆ อย่ำทำชีวิตให้ วุน่ วำย ทำตัวสบำยๆงำนที่ไม่สำคัญก็ไม่ต้องทำ
เลือกงำนที่จำเป็ นไม่วำ่ จะเป็ นงำนจัดหอพัก หรื องำนประจำทำให้ เสร็จแล้ วจึงเลือกงำนที่นำ่ เบื่อทำต่อ
4) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงบำงอย่ำงเกิดขึ ้น ให้ พยำยำมทำในสิ่งที่นกั ศึกษำชอบและมีควำมสุข
5) นักศึกษำต้ องบริหำรเวลำให้ เหมำะสม จัดลำดับควำมสำคัญของงำนให้ ทำงำนที่หนักเมื่ อรู้สกึ สบำย
หรื อทำในตอนเช้ ำ จัดเวลำสำหรับพักด้ วย
6) ให้ นกั ศึกษำทำงำนที่ละอย่ำงจนสำเร็จโดยกำรตังเป้
้ ำหมำยในแต่ละวัน กำรตังเป้
้ ำหมำยไม่
จำเป็ นต้ องเป็ นงำนอำจจะเป็ นงำนอดิเรกก็ได้ เมื่อได้ กระทำสำเร็จจะเกิดควำมภูมิใจ
7) เมื่อนักศึกษำไม่สำมำรถแก้ ไขปัญหำให้ ปรึกษำแพทย์
8) นักศึกษำต้ องยอมรับควำมจริงเพื่อแก้ ไขควำมเครี ยด
9) ยอมรับควำมจริงว่ำนักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่ท่ำนไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงคนอื่น
เพรำะหำกนักศึกษำคิดเปลี่ยนแปลงคนอื่นแล้ วไม่สำเร็จท่ำนก็จะเกิดควำมเครี ยด
10) นักศึกษำต้ องยอมรับควำมจริงว่ำคนทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ ต้ องมีข้อบกพร่องยอมรับกับ
ข้ อบกพร่องควำมเครี ยดจะน้ อยลง หลำยคนคำดหวังว่ำคนใช้ จะสำมำรถทำงำนได้ ดีเท่ำกับที่ตวั เองทำ เมื่อคน
ใช้ ทำไม่ได้ ก็เกิดควำมเครี ยด
11) นักศึกษำต้ องสร้ ำงอำรมณ์ขนั ให้ กบั ตัวเองโดยเฉพำะเมื่อเวลำเกิดควำมเครี ยด ผู้เชี่ยวชำญ
เกี่ยวกับควำมเครี ยดแนะนำให้ หวั เรำะเมื่อมีควำมเครี ยด โดยจัดเวลำสำหรับงำนบันเทิง คุยเรื่ องตลกกับเพื่อน
หรื อดูตลก กำรหัวเรำะจะช่วยลดควำมตึงเครี ยดได้ เป็ นอย่ำงดี อย่ำปล่อยให้ ตวั นักศึกษำตึงเครี ยดมืดมน มอง
โลกในแง่ดี
12) ให้ นกึ ว่ำนักสึกษำสำมำรถเรี ยนรู้ บำงสิ่งจำกเหตุกำรณ์ทกุ อย่ำง
3.4 กำรหลีกเลี่ยงควำมเครี ยด
1) หลีกเลี่ยงควำมเครี ยดเล็กน้ อย เช่นรถติดก็ออกจำกบ้ ำนให้ เช้ ำขึ ้น หลีกเลี่ยงไปใช้ เส้ นทำงอื่น
2) หลีกเลี่ยงหรื ออยูห่ ่ำงๆบุคคลที่ทำให้ ทำ่ นเครี ยด เช่นแฟนที่ขี ้บ่น เจ้ ำนำยที่จกุ จิก
3) หลีกเลี่ยงกำรรับผิดชอบงำนที่มำกเกินไป
4) เมื่อมีควำมเครี ยดให้ หยุดงำนสักพักและหลีกหนีจำกสถำนกำรณ์ที่ทำให้ คณ
ุ เครี ยด
5) หลีกเลี่ยงกำรถกเถียงประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรื อประเด็นที่หำข้ อสรุปไม่ได้
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6) กำรปรับเปลี่ยนควำมคิดเพื่อแก้ ปัญหำเรื่ องควำมเครี ยด
7) ปรับเปลี่ยนวิธีคดิ มองโลกในแง่ดีเสมอไม่พยำยำมมองโลกในแง่ร้ำย ทุกปัญหำมีทำงออก เปลี่ยน
วิกฤตให้ เป็ นโอกำส โลกมี่ทงกลำงวั
ั้
นและกลำงคืน หำหนทำงที่จะพลิกสถำนกำรณ์
8) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้จกั ปฏิเสธในส่วนไม่ใช่ควำมรับผิดชอบของตัวเอง ลดควำมรี บร้ อน หัด
ทำงำนให้ เสร็จที่ละอย่ำง หัดกระจำยงำนสูผ่ ้ อู ื่น หำงำนอดิเรกทำที่ทำให้ หำยเบื่อ
9) ปรับเปลี่ยนสภำพทำงำน ปรึกษำกันเพื่อลดข้ อขัดแย้ งในกำรทำงำน กำหนดควำมรับผิดชอบของแต่
ละคน กำหนดเจ้ ำนำยให้ แน่นอน กำหนดกฎเกณฑ์ที่เอื ้อต่อกำรทำงำน มีระบบให้ คำปรึกษำเรื่ องควำมเครี ยด
10) ปรับเปลี่ยนควำมรู้สกึ ของตัวเอง หัดสร้ ำงอำรมณ์ขนั ในภำวะที่เครี ยด ยอมรับคำตำนิ รู้จกั ผ่อน
คลำย
จำก คูม่ ือหมอชำวบ้ ำน ที่เผยแพร่ให้ ประชำชนทัว่ ไปได้ มีควำมรู้ในเรื่ องกำร ปฐมพยำบำล เรื่ องที่
เกี่ยวกับโรคทัว่ ไปที่ร้ ูจกั กันโดยแพร่หลำย รวมถึงกำรรักษำพยำบำลเบื ้องต้ นและกำรใช้ ยำ โดยในส่วนของ
อำกำรและวิธีกำรรักษำเบื ้องต้ นในเรื่ องของ ควำมกังวล ควำมเครี ยด กำรคิดมำก ควำมหงุดหงิด และอำกำร
นอนไม่หลับ ได้ ระบุไว้ ดงั นี ้
1) กังวล เครี ยด คิดมำก หงุดหงิด นอนไม่หลับ
2) คิดดูวำ่ กังวลหรื อหงุดหงิดเรื่ องอะไร อะไรเป็ นสำเหตุ อะไรเป็ น “สำเหตุของสำเหตุ” และอะไรเป็ น
สำเหตุของ “สำเหตุของสำเหตุ” ต่อไปเรื่ อย ๆ
3) คิดต่อว่ำเรื่ องและสำเหตุเหล่ำนันจะแก้
้
ไขได้ ไหม ถ้ ำแก้ ได้ ให้ รีบแก้ ถ้ ำแก้ ไม่ได้ ให้ ปรึกษำ พูดคุย
(ระบำย) กับคนที่ตนรักและไว้ ใจ เพื่อขอควำมเห็นหรื อขอควำมช่วยเหลือ
3.1 ถ้ ำคิดไม่ออก หรื อคิดว่ำยังแก้ ไขไม่ได้ ให้ นกึ ถึงควำมจริง 3 ประกำร (ไตรลักษณ์) คือ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงต้ องเปลี่ยนแปลง ขณะนี ้นักศึกษำทุกข์ดงั นันต่
้ อไปนักศึกษำจะต้ องสุข แล้ วยิ ้มให้ กบั ควำมจริงนี ้
ทุกสิ่งทุกอย่ำงต้ องมีควำมขัดแย้ งกัน ควำมขัดแย้ งหรื อทุกข์ของนักศึกษำยังน้ อยกว่ำของคนอื่น แล้ วยิ ้มให้
ควำมโชคดีของนักศึกษำ
3.2 ทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็ นสิ่งสมมุตทิ ี่ไม่ใช่ตวั ตนอย่ำงแท้ จริง ทุกข์เกิดจำกนักศึกษำคิดว่ำนี่
เป็ นตัวเรำเป็ นของเรำ นัน่ ควรจะเป็ นของเรำ และโน่นควรจะเป็ นของเรำด้ วย เป็ นต้ น แล้ วยิ ้มให้ กบั ควำมเห็นแก่
ตัวของเรำ และแผ่เมตตำให้ ผ้ อู ื่น
4) หลบออกจำกสถำนที่และสิ่งที่ทำให้ กงั วลหงุดหงิด
5) ออกกำลังกำยให้ มำกขึ ้น ทำสิ่งที่ตนชอบให้ มำกขึ ้น
6) ฝึ กสมำธิ เช่นสวดมนต์ อ่ำนหนังสือ ร้ องเพลง เย็บปักถักร้ อย วำดรูป ปลูกต้ นไม้ กดจุด ให้ ใจสงบ
และหลับได้
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7) ช่วยเหลือผู้อื่นที่ทกุ ข์ยำกมำกกว่ำเรำ
8) หำงำนทำให้ วนุ่ ๆไว้ อย่ำหยุดงำนอย่ำอยูเ่ ฉยๆ
9) คิดถึงสิ่งที่ดีงำมต่ำงๆ อย่ำคิดในทำงร้ ำย
10) ถ้ ำเป็ นมำกควรไปหำหมอ อำจต้ องกินยำคลำยเครี ยดหรื อยำกล่อม ประสำท เช่น ไดอะซี แพม
(diazepam) หรื ออะมิทริ ปไทลีน (amitriptyline) เป็ นครัง้ ครำว
4. การแก้ ปัญหาวัยรุ่ นในสังคมยุคใหม่
วัยรุ่นเป็ นวัยของกำรแสวงหำเอกลักษณ์ (Identity) กำรให้ คำปรึกษำจึงเป็ นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้
วัยรุ่นสำมำรถมองตนและเห็นตนเองตำมควำมเป็ นจริ ง (Realistic) หรื อใช้ ปัญญำ ไม่ใช้ อำรมณ์เพียงอย่ำง
เดียว เพรำะจะเห็นตนเองเฉพำะที่ตนอยำกเป็ น (Ideal Self) วัยรุ่นก็จะค้ นพบเอกลักษณ์ของตน ทำให้ วยั รุ่นมี
ควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง และกำรรู้จกั ตนเองตำมควำมเป็ นจริ งจะเป็ นแนวทำงสู่กำรพัฒนำตนเองต่อไป กำร
ให้ คำปรึกษำจึงเป็ นทำงเลือกหนึ่งที่ควรนำมำใช้ เพื่อประคับประคอง และช่วยเหลือให้ วยั รุ่นสำมำรถดำเนิน
ชีวิตในวัยนี ้ให้ สมกับเป็ นวัยที่สดใส วัยแห่งกำรเรี ยนรู้ และวัยแห่งควำมหวังของสังคม ซึ่งพร้ อมที่จะเติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภำพต่อไป มิใช่เป็ นวัยที่มีปัญหำอย่ำงที่คนส่วนใหญ่เข้ ำใจอีกต่อไป (ชูศรี สุวรรณ, 2559)
พลอำกำศตรี เมธำ สังขวิจิตร ได้ กล่ำวไว้ ในกำรบรรยำยเรื่ องกำรสร้ ำงคุณธรรมและจริ ยธรรมเยำวชน
เกี่ยวกับกำรแก้ ไขปัญหำเด็กและเยำวชนไว้ ดงั นี ้ กำรแก้ ปัญหำเด็ก และเยำวชนควรเริ่มต้ นที่บ้ำน นัน่ คือสถำบัน
ครอบครัว ลำดับต่อมำคือ สถำนศึกษำโดยกระทรวงศึกษำธิกำรจะต้ องเร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำโดยยึดคุณธรรม
นำควำมรู้ สร้ ำงควำมตระหนักและปลูกจิตสำนึกในคุณค่ำของปรัชญำพอเพียง พัฒนำคนโดยใช้ คณ
ุ ธรรมเป็ น
พื ้นฐำนของกระบวนกำรเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงควำมร่วมมือกับสถำบันครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำเพื่อพัฒนำ
เยำวชนให้ เป็ นคนดี มีควำมรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรมเพื่อให้ เยำวชนได้ ประพฤติปฏิบตั ติ นให้ อยู่บนพื ้นฐำนของคุณธรรมดังนี ้
1) ควำมขยัน คือมีควำมตังใจพำกเพี
้
ยร มีควำมพยำยำมไม่ท้อถอยโดยมีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเช่น
กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้ กบั เยำวชนที่มีควำมสนใจเช่นกำรเลี ้ยงโคพื ้นเมือง เลี ้ยงสุกร ดอกไม้
ประดิ ษ ฐ์ จ ำกวัส ดุธ รรมชำติ ที่ ห ำได้ ใ นท้ องถิ่ น รวมถึ ง กำรมอบทุ น กำรศึ ก ษำให้ กั บ เยำวชนที่ มี ค วำม
ขยันหมัน่ เพียร
2) ควำมประหยัด คือผู้ที่ดำรงชีวิตอย่ำงเรี ยบง่ำย รู้จกั ฐำนะกำรเงินของตนรู้จกั กำรเก็บออมไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
รู้จกั ทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของตนเองอยูเ่ สมอ
3) ควำมซื่อสัตย์คือเป็ นผู้มีควำมประพฤติตรงทังต่
้ อเวลำ หน้ ำที่และวิชำชีพ มีควำมจริ งใจปลอดจำก
ควำมลำเอียง ไม่คดโกงทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
4) ควำมมีวินยั คือเป็ นผู้ปฏิบตั ิตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถำนศึกษำอย่ำงเต็มใจและตังใจยึ
้ ดมัน่
ในระเบียบแบบแผน ข้ อบังคับรวมทังมี
้ วินยั ต่อตนเองและสังคม
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5) ควำมสุภ ำพ คือเป็ นผู้ที่มี ควำมอ่อนน้ อมถ่อมตนตำมสถำนภำพและกำลเทศะ มี สัม มำคำรวะ
เรี ยบร้ อย ไม่ก้ำวร้ ำวรุ นแรงหรื อวำงอำนำจข่มขู่ผ้ ูอื่นทัง้ โดยวำจำและท่ำทำงเป็ นผู้มี มำรยำทดีง ำมวำงตน
เหมำะสมตำมวัฒนธรรมเช่นกำรอบรมมำรยำทไทยให้ กบั เยำวชน กำรจัดประกวด มำรยำทไทยในโอกำสต่ำงๆ
6) ควำมสำมัคคีและควำมมีน ้ำใจ คือ จะต้ องเป็ น ผู้เปิ ด ใจกว้ ำง รับฟั ง ควำมคิดเห็นของผู้อื่นรู้บทบำท
ของตนว่ำดำรงอยู่ในสถำนะใด ผู้นำหรื อผู้ตำม ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน รู้จกั แบ่งปั นเสียสละ ควำมสุขส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม ยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมทำงควำมคิด ควำมเชื่อ เช่นส่งเสริ ม
ให้ มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกำสต่ำงๆ (เมธำ สังขวิจิตร, 2560) เมื่อพิจำรณำโดยรอบคอบแล้ วจะเห็น
ว่ำปั ญหำเยำวชน วัยรุ่ น ที่สงั คมไทยประสบอยู่ในทุกวันนี ้หนทำงที่จะผ่อนคลำยได้ โดยที่ทุกภำคส่วนต้ องหัน
หน้ ำเข้ ำหำกัน ร่วมมือในกำรแก้ ไขปั ญหำอย่ำงจริ งจังเพื่อควำมอยู่รอด ปลอดภัยของเยำวชนและประเทศชำติ
อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน จะด้ วยวิธีใดก็ตำมแต่ต้องอยู่บนพื ้นฐำนและรำกฐำนของคุณธรรมซึ่งเป็ นสิ่งที่ดีงำม
ควรแก่กำรปฏิบตั ิ กำรพัฒนำบุคคลโดยใช้ คณ
ุ ธรรมเป็ นสิ่งที่จะช่วยพัฒนำคนในชำติให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ด้ วย กำย วำจำ ใจ โดยผู้ใหญ่ต้องเป็ นตัวอย่ำงก้ ำวไปสู่สัง คมคุณธรรมนำควำมรู้ โดยขอควำมร่ วมมื อจำก
สถำบันครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำและสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ พ่อแม่ต้องดูแลเอำใจใส่ลกู อย่ำงใกล้ ชิด ครู
ต้ องมี จิ ตสำนึกแห่ง ควำมเป็ นครู เ พิ่ ม ขึน้ สื่ อมวลชนจะต้ องกระตือรื อร้ นและผนึก กำลัง กันเพื่ อพัฒ นำไปสู่
ควำมก้ ำวหน้ ำอย่ำงมัน่ คง
การประยุกต์ แนวคิดสาหรั บการใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่
เพื่อเป็ นแนวคิดหลักในกำรศึกษำเพื่อปรับใช้ ในกำรที่นกั ศึกษำจะใช้ ชีวิตเป็ นนักศึกษำอยูใ่ น
มหำวิทยำลัย หรื อเป็ นคนใน,ฐำนะบุตรหลำนในครอบครัว หรื อเป็ นสมำชิกของชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ในกำรที่จะใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้ อย่ำงมีคณ
ุ ภรำพและมีคณ
ุ ธรรม ให้ นกั ศึกษำได้ พิจำรณำหลักกำรและ
แนวทำงต่ำงๆ ได้ แก่
1. หลักการธรรมนูญชีวิต ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ในหนังสือธรรมนูญชีวิตนันได้
้ อธิบำยถึงคนผู้เป็ นสัตว์ประเสริฐ (สมำชิกในสังกัดมนุษยชำติ) ว่ำ มนุษย์
เป็ นสัตว์พิเศษ ซึง่ แตกต่ำง จำกสัตว์ทงหลำยอื
ั้
่น สิ่งที่ทำให้ มนุษย์เป็ นสัตว์พิเศษ ได้ แก่ สิกขำ หรื อกำรศึกษำ คือ
กำรเรี ยนรู้ฝึกฝนพัฒนำมนุษย์ที่ฝึก ศึกษำ หรื อพัฒนำแล้ ว ชื่อว่ำเป็ น "สัตว์ประเสริ ฐ" เป็ นผู้ร้ ูจกั ดำเนินชีวิตที่ดี
งำมด้ วยตนเอง และช่วยให้ สังคมดำรงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี มนุษย์ที่จะชื่อว่ำ ฝึ ก ศึกษำ หรื อพัฒนำตน
โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนผู้เป็ นสมำชิกใหม่ของมนุษยชำติ พึงมีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นต้ นทุน 7 ประกำร ที่เรี ยกว่ำ
“แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม” หรื อ “รุ่ งอรุ ณของกำรศึกษำ” ซึ่งเป็ นหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนำสู่
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คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ควำมเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้เป็ นสัตว์ประเสริ ฐอย่ำงแท้ จริ ง (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547) โดย
กำหนดไว้ ดงั นี ้
1) กัลยำณมิตตตำ หมำยถึง มีกลั ยำณมิตร
นักศึกษำต้ องแสวงแหล่งปั ญญำและแบบอย่ำงที่ดี คือ อยู่ร่วมหรื อใกล้ ชิดกัลยำณชน เริ่ มต้ นแต่มีพ่อ
แม่เป็ นกัลยำณมิตรในครอบครัว รู้จกั คบคน และเข้ ำร่วมสังคมกับกัลยำณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนำและชักชวน
กันให้ เจริ ญงอกงำมในกำรพัฒนำพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญำ โดยเฉพำะให้ เรี ยนรู้ และพัฒนำกำรสื่อสำร
สัมพันธ์กบั เพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตำมีศรัทธำที่จะดำเนินตำมแบบอย่ำงที่ดี และรู้จกั ใช้ ปัจจัยภำยนอก ทังที
้ ่เป็ นบุ
คล หนังสือ และเครื่ องมือสื่อสำรทังหลำย
้
ให้ เป็ นประโยชน์ในกำรแสวงหำควำมรู้ และควำมดีงำม เพื่อนำมำใช้
ในกำรพัฒนำชีวิต แก้ ปัญหำและทำกำรสร้ ำงสรรค์
2) สีลสัมปทำ หมำยถึง ทำศีลให้ ถึงพร้ อม
นักศึกษำต้ องมีวินยั เป็ นฐำนของกำรพัฒนำชีวิต คือรู้ จกั จัดระเบียบควำมเป็ นอยู่กิจกรรมกิจกำรและ
สิ่งแวดล้ อมให้ เอื ้อโอกำสแก่กำรพัฒนำชีวิต อย่ำงน้ อยมีศีลขันพื
้ ้นฐำน คือมีพฤติกรรมที่ถกู ต้ องในควำมสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้ อมทำงสังคม ด้ วยกำรอยูร่ ่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่ำงเกื ้อกูลไม่เบียดเบียนกัน และในควำมสัมพันธ์กบั
สิ่งแวดล้ อมทำงวัตถุด้วยกำรกินใช้ ปัจจัย 4 ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีทงหลำย
ั้
ในทำงที่ส่งเสริ มคุณภำพชีวิต
เกื ้อหนุนกำรศึกษำ กำรสร้ ำงสรรค์ และระบบดุลยสัมพันธ์ของธรรมชำติ
3) ฉันทสัมปทำ หมำยถึง ทำฉันทะให้ ถึงพร้ อม
นักศึกษำต้ องมีจิตใจใฝ่ รู้ ฝ่สร้ ำงสรรค์ คือเป็ นผู้มีพลังแห่งควำมใผ่ร้ ู ใผ่ดีใฝ่ ทำ ใฝ่ สร้ ำงสรรค์ ใฝ่ สัมฤทธิ์
ใฝ่ ควำมเป็ นเลิศอยำกช่วยทำทุกสิ่งทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวข้ องให้ เข้ ำถึงภำวะที่ดีงำม ไม่หลงติดอยูแ่ ค่คดิ จะได้
จะเอำและหำควำมสุขจำกกำรศึกษำ และมีควำมสุขจำกกำรทำสิ่ง ที่ง ำม ด้ วยกำรใช้ สมองและมื อในกำร
สร้ ำงสรรค์
4) อัตตสัมปทำ หมำยถึง ทำตนให้ ถึงพร้ อม
นักศึกษำต้ องมุ่งมัน่ ฝึ กตนจนเต็มสุดภำวะที่ควำมเป็ นคนจะให้ ถึงได้ คือ ระลึกอยู่เสมอถึงควำมจริงแท้
แห่งธรรมชำติของมนุษย์ผ้ เู ป็ นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้ องฝึ ก ซึ่งเมื่อฝึ กแล้ วจะประเสริ ฐเลิศสูงสุดแล้ วตังใจฝึ
้ กตนจน
มองเห็นควำมยำกลำบำกอุปสรรคและปั ญหำ เป็ นดุจเวทีที่ทดสอบและพัฒนำสติปัญญำควำมสำมำรถ มี
จิตสำนึกในกำรพัฒนำตนยิ่งขึ ้นไป จนเต็มสุดแห่งศักยภำพ ด้ วยกำรพัฒนำที่พร้ อมทุกด้ ำน ทังพฤติ
้ กรรม จิตใจ
และปัญญำ
5) ทิฏฐิ สมั ปทำ หมำยถึง ทำทิฏฐิ ให้ ถึงพร้ อม
นักศึกษำต้ องถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตำมเหตุและผล คือ ตังอยู
้ ่ในหลักควำมคิดควำมเชื่อถือที่ดี
งำมมีเหตุผล อย่ำงน้ อยถื อหลักเหตุปัจจัย ที่จะนำไปสู่กำรพิจำรณำไตร่ ตรองสืบสวนค้ นคว้ ำเป็ นทำงเจริ ญ
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วิธีใช้ ชีวิตยุคใหม่
ปั ญญำ และเชื่อกำรทำกระทำว่ำเป็ นอำนำจใหญ่สดุ ที่บนั ดำลชะตำกรรม กับทังมี
้ พฤติกรรมและจิตใจที่อยู่ใน
อำนำจเหตุผล แม้ จะใผ่ทำให้ สำเร็จและดีงำมสูงสุด ก็ร้ ูเท่ำทันควำมเป็ นไปได้ ภำยในขอบเขตของเหตุปัจจัยที่มี
และที่ทำ ถึงสำเร็ จก็ไม่เหลิงลอย ถึงพลำดก็ไม่หงอยงง ดำรงจิตผ่องใสเป็ นอิสระได้ ไม่ว่วู ำมโวยวำยเอำแต่ใจ
ตน ตลอดจนไม่ปล่อยตัวเลื่อนไหลไปตำมกระแสควำมตื่นข่ำวและค่ำนิยม
6) อัปปมำทสัมปทำ หมำยถึง ทำควำมไม่ประมำทให้ ถึงพร้ อม
นักศึกษำต้ องตังตนอยู
้
่ในควำมไม่ประมำท คือ มีจิตสำนึกในควำมไม่เที่ยง มองเห็นตระหนักถึงควำม
ไม่คงที่ไม่คงทน และไม่คงตัว ทังของชี
้
วิตและสิ่งทังหลำยรอบตั
้
ว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตำมเหตุปัจจัยทังภำยนอก
้
และภำยในตลอดเวลำ ทำให้ นิ่งนอนใจอยูไ่ ม่ได้ และมองเห็นคุณค่ำควำมสำคัญของกำลเวลำ แล้ วกระตือรื อร้ น
ขวนขวำยเร่ งศึกษำและป้องกันแก้ ไขเหตุปัจจัยของควำมเสื่อม และเสริ มสร้ ำงเหตุปัจจัยของควำมเจริ ญงอก
งำม โดยใช้ เวลำทังคื
้ นวันที่ผำ่ นไปให้ เป็ นประโยชน์มำกที่สดุ
7) โยนิโสมนสิกำรสัมปทำ หมำยถึง ทำโยนิโสมนสิกำรให้ ถึงพร้ อม
นักศึกษำต้ องฉลำดคิดแยบคำยให้ ได้ ประโยชน์และควำมจริ ง คือ รู้จกั คิด รู้จกั พิจำรณำ มองเป็ น คิด
เป็ น เห็นสิ่งทัง่ หลำยตำมที่มันเป็ นไปในระบบควำมสัมพันธ์ แห่งเหตุปัจจัยโดยให้ ปัญญำพิจำรณำสอบสวน
สืบค้ นวิเครำะห์วิจยั ไม่วำ่ จะเพื่อให้ เห็นควำมจริง หรื อเพื่อให้ เห็นแต่ด้ำนที่จะใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ กับทังสำมำรถ
้
แก้ ไขปั ญหำและจัดทำดำเนินกำรต่ำง ๆ ให้ สำเร็ จได้ ด้วยวิธีกำรแห่งปั ญญำที่จะทำให้ พึ่งตนเองและเป็ นที่พึ่ง
ของคนอื่นได้
2. หลักการสู่ความเป็ นคนสมบูรณ์ แบบ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต)
คนสมบูรณ์แบบหรื อมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึง่ ถือได้ วำ่ เป็ นสมำชิกที่ดีมีคณ
ุ ค่ำอย่ำงแท้ จริง ของมนุษยชำติ
ซึง่ เรี ยกได้ วำ่ เป็ นคนเต็มคน และสำมำรถใช้ เป็ นแนวทำงสำหรับนักศึกษำในกำรใช้ ชีวิตเพื่อกำรเป็ นคนที่เต็มคน
และอยูใ่ นสังคมยุคใหม่ได้ อย่ำงมีควำมสุขอย่ำงคนที่มีธรรม ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ 7 ประกำร ดังต่อไปนี ้
1) ธัมมัญญุตำ รู้หลักและรู้จกั เหตุ คือรู้หลักกำรและกฎเกฎฑ์ของสิ่งทังหลำย
้
ที่ตนเข้ ำไปเกี่ยวข้ องในกำ
ร่ ำเนินชีวิต ในกำรปฏิบตั ิกิจหน้ ำที่และดำเนินกิจกำรต่ำง ๆ รู้เข้ ำใจสิ่งที่ตนจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิตำมเหตุผล
เช่น รู้วำ่ ตำแหน่ง ฐำนะ อำชีพ กำรงำนของตน มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงไร มีอะไรเป้นหลักำร จะต้ อง
ทำอะไรอย่ำงไร จึงจะเป็ นเหตุให้ บรรลุตลอดจนชันสู
้ งสุดคือรู้เท่ำทันกฏธรรมดำ หรื อหลักชอบนัน้ ๆ ดังนี ้เป็ นต้ น
ตลอดจนชัน้ สูงสุดคือรู้ เท่ำทันกฎธรรมดำ หรื อหลักควำมจริ งของธรรมชำติ เพื่อปฏิบตั ิต่อโลกและชีวิตอย่ำง
ถูกต้ อง มีจิตใจเป็ นอิสระ ไม่ตกเป็ นทำสของโลกและชีวิตนัน้
2) อัตถัญญุตำ รู้ควำมมุง่ หมำยและรู้จกั ผล คือรู้ควำมหมำย และควำมมุง่ หมำยของหลักกำรที่ตนปฏิบตั ิ
เข้ ำใจวัตถุประสงค์ของกิจกำรที่ตนกระทำรู้วำ่ ที่ตนทำอยูอ่ ย่ำงนัน้ ๆ ดำเนินชีวิตอย่ำงนัน้ เพื่อประสงค์ประโยชน์
อะไรหรื อควรจะได้ บรรลุถึงผลอะไร ที่ให้ มีหน้ ำที่ ตำแหน่ง ฐำนะ กำรงำนอย่ำงนัน้ ๆ เขำกำหนดวำงกันไว้ เพื่อ
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ควำมมุ่งหมำยอะไร กิจกำรที่ตนทำอยู่ขณะนี ้เมื่อทำไปแล้ วจะบังเกิดผลอะไรบ้ ำง เป็ นผลดีหรื อผลเสียอย่ำงไร
ดังนี ้เป็ นต้ น
3) อัตตัญญุตำ รู้ ตน คือ รู้ ตำมเป็ นจริ งว่ำ ตัวเรำนัน้ ว่ำ โดยฐำนะ ภำวะเพศ กำลัง ควำมรู้ ควำมถนัด
ควำมสำมำรถ และคุณธรรม เป็ นต้ น บัดนี ้เท่ำไร อย่ำงไร แล้ วประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ เหมำะสม และทำกำรต่ำง ๆ ให้
สอดคล้ องถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแก้ ไขปรับปรุงตนให้ เจริญงอกงำมถึงควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นไป
4) มัตตัญญุตำ รู้ประมำณ คือ รู้จกั พอดี เช่น รู้จกั ประมำณในกำรบริโภค ในกำรใช้ จำ่ ยทรัพย์ รู้จกั ควำม
พอเหมำะพอดี ในกำรพูด กำรปฏิบตั กิ ิจและทำกำรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรพักผ่อนนอนหลับและกำรสนุกสนำนรื่ น
เริ งทังหลำย
้
ทำกำรทุกอย่ำงด้ วยควำมเข้ ำใจ ชอบใจ หรื อเอำแต่ใจของตนแต่ทำตำมควำมพอดีแห่งเหตุปัจจัย
หรื อองค์ประกอบทังหลำย
้
ที่จะลงตัวให้ เกิดผลดีงำมตำมที่มองเห็นด้ วยปัญญำ
5) กำลัญญุตำ รู้ กำลเวลำอันเหมำะสม และระยะเวลำที่พึงใช้ ในกำรประกอบกิจ ทำหน้ ำที่กำรงำน
ปฏิบตั กิ ำรต่ำง ๆ และเกี่ยวข้ องกับผู้อื่น เช่น รู้วำ่ เวลำไหน ควรทำอะไร อย่ำงไร และทำให้ ตรงเวลำ ให้ เป็ นเวลำ
ให้ ทนั เวลำ ให้ พอเวลำ ให้ เหมำะเวลำ ให้ ถกู เวลำ ตลอดจนรู้จกั กะเวลำและวำงแผนกำรใช้ เวลำอย่ำงได้ ผล
6) ปริ สญ
ั ญุตำ รู้ ชุมชน คือ รู้ จกั ถิ่น รู้ จกั ที่ชุมนุม และชุมชน รู้ กำรอันควรประพฤติปฏิบตั ิในถิ่นที่ชมุ นุม
และต่อชุมชนนันว่
้ ำ ชุมชนนี ้เมื่อเข้ ำไปหำควรต้ องทำกิริยำอย่ำงนี ้ ชุมชนนี ้เมื่อเข้ ำไปหำควรต้ องทำกิริยำอย่ำงนี ้
ควรต้ องพูดอย่ำงนี ้ ชุมชนนี ้ มีระเบียบวินยั อย่ำงนี ้ มีวฒ
ั นธรรมประเพณีอย่ำงนี ้ มีควำมต้ องกำรอย่ำงนี ้ ควร
เกี่ยวข้ อง ควรต้ องสงเครำะห์ ควรรับใช้ ควรบำเพ็ญประโยชน์ให้ อย่ำงนี ้ ๆ เป็ นต้ น
7) ปุคคลัญญุตำ รู้ บุคคล คือ รู้ จกั และเข้ ำใจควำมแตกต่ำงแห่งบุคคลว่ำ โดยอัธยำศัย ควำมสำมำรถ
และคุณธรรม เป็ นต้ น ใคร ๆ ยิ่งหรื อหย่อนอย่ำงไร และรู้จกั ที่จะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอื่นๆ ด้ วยดีวำ่ ควรจะคบหรื อไม่
ได้ คติอะไรจะสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง จะใช้ จะยกย่องจะตำหนิ หรื อจะแนะนำสัง่ สอนอย่ำงไร จึงจะได้ ผลดี ดังนี ้ เป็ น
ต้ น
ธรรม 7 ข้ อนี ้เรี ยกว่ำ สัปปุริสธรรม แปลว่ำ ธรรมของสัปปุริสชนคือคนดี หรื อคนที่แท้ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ของควำมเป็ นคนที่สมบูรณ์ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547)
3. หลักเสริมสร้ างปั ญญา ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต)
เป็ นหลักกำรที่นกั ศึกษำอำจยึดเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเพื่อกำรใช้ ชีวิตอยู่ในรัว้ มหำวิทยำลัยขณะที่
ยังเป็ นนักศึกษำ และเป็ นบุคคลที่อยู่ในฐำนะของคนในสังคม เพื่อเสริมสร้ ำงปั ญญำของตนและเพื่อกำรอยู่ร่วม
ในสังคมยุคใหม่ได้ อย่ำงเหมำะสม ตำมหลัก วุฒิธรรม หรื อหลักกำรสร้ ำงควำมเจริ ญงอกงำมแห่งปั ญญำ 4
ประกำร ดังนี ้
1) สัปปุริสสังเสวะ หมำยถึง เสวนำผู้ร้ ู
ให้ นกั ศึกษำรู้จกั เลือกแหล่งวิชำ คบหำท่ำนผู้ร้ ู ผู้ทรงคุณควำมดี มีภมู ิธรรมภูมิปัญญำน่ำนับถือ
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วิธีใช้ ชีวิตยุคใหม่
2) สัทธัมมัสสวนะ หมำยถึง ฟั งดูคำสอน
ให้ นกั ศึกษำสดับตรับฟั งคำบรรยำย คำแนะนำสัง่ สอน แสวงหำควำมรู้ ทังจำกตั
้
วบุคคลโดยตรง และ
จำกหนังสือหรื อสื่อมวลชน ตังใจเล่
้ ำเรี ยน ค้ นคว้ ำ หมัน่ ปรึกษำสอบถำม ให้ เข้ ำถึงควำมรู้ที่แท้ จริง
3) โยนิโสมนสิกำร หมำยถึง คิดให้ แยบคำย
ให้ นกั ศึกษำได้ ร้ ู ได้ เห็น ได้ ฟัง ได้ อ่ำนสิ่งใด ก็ร้ ูจกั คิดพิจำรณำด้ วยตนเอง โดยแยกแยะให้ เห็นสภำวะ
และสืบสำวให้ เห็นเหตุผลว่ำนัน่ คืออะไร เกิดขึ ้นได้ อย่ำงไร ทำไมถึงเป็ นอย่ำงนัน้ จะเกิดผลอะไรต่อไป มีข้อดี
ข้ อเสีย หรื อมีคณ
ุ มีโทษอย่ำงไร เป็ นต้ น ซึ่งหลักข้ อนี ้เป็ นข้ อที่อยู่ในหลักแสงเงินแสงทองเพื่อชีวิตที่ดีงำมด้ วย
และอยู่ในหลักเสริ มสร้ ำงปั ญญำด้ วย จึง เป็ นข้ อที่นกั ศึกษำต้ องศึกษำในเรื่ องโยนิโสมนสิกำรไว้ ให้ มำกเพรำะ
เป็ นหลักคิดที่สำคัญในกำรใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ของนักศึกษำเป็ นอย่ำงมำก
4) ธรรมนุธรรมปฏิบตั ิ หมำยถึง ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
ให้ นักศึกษำนำสิ่งที่ได้ ศึกษำเล่ำเรี ยน รับฟั งมำแล้ วได้ ตริ ตรองชัดแล้ ว ไปใช้ หรื อ ปฏิบตั ิลงมือทำ ให้
ถูก ต้ อ งตำมหลัก ตำมควำมมุ่ง หมำย ให้ ห ลัก ย่ อ ยสอดคล้ อ งกับ หลัก ใหญ่ ข้ อ ปฏิ บัติ ย่ อ ยสอดคล้ อ งกั บ
จุดมุง่ หมำยใหญ่ ปฏิบตั ธิ รรมอย่ำงรู้เป้ำหมำย
4. หลักการ “คาถาเอาชนะอุปสรรค”
เป็ นเรื่ องที่เขียนไว้ ในหนังสือชิวิตเปลี่ยนได้ ถ้ำใจไม่ยอมแพ้ ของ ภำวัน ที่บรรณำธิกำรโดย เบญญำวัธน์
ได้ อธิบำยโดยยกตัวอย่ำงของกำรที่จะทำให้ นกั ศึกษำได้ ข้อคิด ในกำรใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้ เป็ นอย่ำงดี โดย
ได้ ยกตัวอย่ำงในเรื่ อง คำถำเอำชนะอุปสรรค ว่ำ นำยแพทย์ประเวศ วะสี ซึง่ ท่ำนเป็ นอำจำรย์แพทย์ที่เชี่ยวชำญ
ด้ ำ นโลหิ ต วิ ท ยำ ครำวหนึ่ง ที่ นัก ศึ ก ษำแพทย์ น ำผู้ป่ วยคนหนึ่ง มำให้ ท่ำ นรั ก ษำ ผู้ป่ วยตัว ซี ด มำก ท่ำ ทำง
อ่อนเพลีย จนต้ องนอนเปลมำ ท่ำนดูแล้ วก็บอกกับนักศึกษำแพทย์ผ้ นู นว่
ั ้ ำ คนไข้ เป็ นโรคโลหิตจำงเพรำะพยำธิ
ปำกขอ รักษำได้ ไม่ยำก ท่ำนบอกว่ำ “ประเดี๋ยวเรำจะให้ เหล็ก พรุ่งนี ้ก็จะดีขึ ้น และดีวนั ดีคืน ” ท่ำนพูดจบก็หนั
ไปดูคนไข้ ปรำกฎว่ำคนไข้ ลงจำกเปลทันที พร้ อมกับพูดว่ำ “ถ้ ำฟั งหมอว่ำมันหำยอย่ำงนัน้ ผมไม่ต้องนอนบน
เปลแล้ ว” ทังๆ
้ ที่ยงั ไม่ได้ กินยำแม้ แต่เม็ดเดียว คนไข้ กลับมีอำกำรดีขึ ้นมำทันทีเมื่อรู้ว่ำตนไม่ได้ เป็ นโรคร้ ำยแรง
อะไร แถมยังมีกำลังใจเมื่อหมอบอกว่ำตนเองจะมีอำกำรดีขึ ้นเรื่ อยๆ
ตรงกันข้ ำมกับตอนที่มำหำแพทย์ แม้ มิได้ เป็ นโรคร้ ำยแรง แต่คนไข้ กลับไม่มีเรื่ ยวแรงเลย จนต้ องนอน
เปลมำ ทำไม่ถึงเป็ นเช่นนัน้
ก็เพรำะคนไข้ คิดว่ำตนกำลังป่ วยหนักด้ วยโรคร้ ำย ซีดทังตั
้ วอย่ำงนี ้ สังสัยจะเพียบหนักแล้ ว อำกำรต้ อง
ไม่ดีเอำมำกๆ อำจจะเป็ นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง เมื่อคิดไปอย่ำงนันก็
้ ทำให้ หมดแรงไปจนแทบทรงตัวอยูไ่ ม่ไหว นี่ก็
ทำให้ เห็นว่ำจิตใจของเรำนันมี
้ อำนุภำพมำก เพียงแค่คิดว่ำป่ วยหนัก ก็หมดเรื่ ยวแรง ร่ำงกำยหมดสภำพทันที
ในทำงตรงกันข้ ำมพอรู้และมีควำมเชื่อว่ำตัวเองไม่เป็ นอะไร ร่ำงกำยก็กลับเป็ นปกติในฉับพลัน
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อำจำรย์นำยแพทย์ประเวศ วะสี ได้ ยกตัวอย่ำงถึงคุณป้ำคนหนึ่งไปให้ แพทย็ในโรงพยำบำลประจำ
จังหวัดตรวจร่ำงกำย พอหมดวินิจฉัยว่ำเป็ นโรคหัวใจ ก็มืออ่อน เท้ ำอ่อนทันที กลับไปที่บ้ำนก็ไม่กล้ ำทำอะไรที่
จะต้ องออกแรง เพรำะกลัวโรคกำเริ บ จะเดินไปจ่ำยตลำดก็ไม่มีแรง จึงเก็บตัวอยูแ่ ต่ในบ้ ำน หดหูซ่ มึ เศร้ ำ เผอิญ
อำจำรย์หมอรู้จกั กับคุณป้ำผู้นี ้ จึงได้ ซกั ถำมอำกำรและพบว่ำไม่ได้ เป็ นอะไรมำก พออำจำรย์หมอบอกคุณป้ำไป
เช่นนัน้ ก็สำมำรถเดินไปจ่ำยตลำดเองและทำกิจวัตรต่ำงๆ ได้ เหมือนเดิมทันที
“ใจเป็ นนำย กำยเป็ นบ่ำว” ปั ญหำอยู่ที่ว่ำเรำปล่อยให้ ใจแบบไหนมำเป็ นนำย ใจที่ท้อแท้ สิ ้นหวัง หรื อ
ใจที่ไม่ยอมแพ้ เปี่ ยมด้ วยควำมหวัง ไม่ว่ำจะขึ ้นเขำหรื อลงห้ วย หำกถอดใจตังแต่
้ แรกว่ำไม่ไหวแล้ ว ก็จะหมด
แรงลุย และในที่สดุ ก็ยอมแพ้ ไปในที่สดุ ในทำงตรงกันข้ ำม หำกใจยังยืนหยัด มัน่ ใจว่ำทำได้ ในที่สดุ ก็จะประสบ
ควำมสำเร็ จ จะผ่ำนอุปสรรค และเอำชนะควำมยำกลำบำกได้ หรื อไม่ จุดสำคัญอยู่ที่กำรวำงใจตังแต่
้ แรกว่ำ
ไหว หรื อ ไม่ไหว ในทำนองเดียวกันเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่สมหวัง เช่น เจ็บป่ วย เงินหำย อกหัก ถ้ ำเรำเริ่มต้ นด้ วย
กำรตัดพ้ อว่ำ ทำไมถึงต้ องเป็ นฉัน สิ่งที่ตำมมำก็คือควำมทุกข์ระทม น้ อยเนื ้อต่ำใจในวำสนำ และสิ ้นเรี่ ยวแรงที่
จะเผชิญกับเหตุกำรณ์
จะไม่ดีกว่ำหรื อ หำกเรำยืดอกแล้ วเปลี่ยนคำถำมใหม่ว่ำ ทำไมจะเป็ นฉันไม่ได้ ก็ในเมื่อใครต่อใครก็เจอ
เหตุกำรณ์เหล่ำนันมำแล้
้
วทังนั
้ น้ ตัวของเรำวิเศษมำจำกไหนถึงจะแคล้ วคลำดจำกเรื่ องเหล่ำนี ้ ถึงอย่ำงไรก็ไม่ได้
มีฉนั คนเดียวยังมีอีกมำกมำยหลำยคนที่ประสบแบบเดียวกับฉัน บำงคนหนักกว่ำฉันเสียอีก
ทำไมต้ องเป็ นฉัน กับ ทำไมจะเป็ นฉันไม่ได้ มีผลต่อควำมรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของเรำอย่ำงชนิด
เหวกับฟ้ำ คำถำมแรกทำให้ เรำพ่ำยแพ้ ตงแต่
ั ้ แรก แต่คำถำมหลังทำให้ เรำยืนหยัดสู้ ไม่ยอมศิโรรำบง่ำยๆ และ
สำมำรถเปลี่ยนร้ ำยให้ กลำยเป็ นดี หรื ออย่ำงน้ อยก็ชว่ ยให้ มีจิตใจเข้ มแข็งขึ ้น (ภำวัน, 2552)
เรื่ องนี ้คงเป็ นแนวคิดหนึ่งสำหรับนักศึกษำที่จะได้ ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปรับควำมคิดตนเอง ในกำรใช้
ชีวิตในสังคมยุคใหม่ เมื่อเกิดอะไรขึ ้นกับตนเอง ก็ไม่ท้อถอยและโทษตัวของนักศึกษำเอง เพียงแต่เรำเปลี่ยน
ควำมคิดใหม่แทนที่จะโทษตัวเรำเองว่ำทำไมเหตุกำรณ์แบบนี ้ เรื่ องไม่ดีแบบนี ้ หรื อควำมไม่เท่ำเทียมกับคนอื่น
ต้ องมำเกิดกับตัวเรำ แต่เรำกลับถำมตัวเองว่ำทำไมจะเกิดกับตัวเรำไม่ได้ และสร้ ำงพลังให้ กบั ใจของตนเอง ใน
กำรที่จะทำหน้ ำที่ของควำมเป็ นนักศึกษำให้ ดีที่สดุ ถ้ ำคนอื่นเขำพร้ อมกว่ำเรำก็ไม่ใช่ว่ำเรำจะสู้คนอื่นไม่ได้ ต้ อง
สร้ ำงพลัง ใจให้ ต นเอง แม้ เ รำไม่มี เ ครื่ อ งโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ รำคำแพงๆ ไม่มี ร ถยนต์ ใ ช้ ขับ มำเรี ย นหนัง สื อ ที่
มหำวิทยำลัย แต่เรำก็สำมำรถทำกิจกรรม เรี ยนหนังสือให้ ดีกว่ำได้ ต้ องสร้ ำงพลังใจเหล่ำนี ้ให้ ตวั ของนักศึกษำ
เองมีพลังที่จะลุกขึ ้นสู้อยูต่ ลอดเวลำ
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5. หลักการข้ อสาคัญของการลดความเสี่ยง 3 ประการของนักศึกษา
ควำมเสี่ยงสำคัญของนักศึกษำในวัยเรี ยน อำจมีหลำกหลำยประกำร แต่ที่สำคัญถ้ ำนักศึกษำสำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงอันเป็ นจุดเริ่ มต้ นของปั ญหำที่อำจจะเกิดตำมมำ นักศึกษำก็จะได้ แนวทำงสำคัญในกำรที่จะ
นำไปใช้ ในชีวิตขณะที่กำลังศึกษำอยูใ่ นมหำวิทยำลัยได้ โดยมีข้อสำคัญดังนี ้คือ
1) ไม่สบู บุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อนักศึกษำไม่เริ่มที่จะใช้ สิ่งเสพติดที่แม้ จะเป็ นเพียงแค่บหุ รี่ หรื อเหล้ ำ เบียร์ ที่คนส่วนใหญ่อำจคิดว่ำ
ไม่น่ำจะมีปัญหำ แต่สิ่งเสพติดเหล่ำนี ้ล้ วนเป็ นต้ นตอของสิ่งเสพติดที่ร้ำยแรงได้ อย่ำงง่ำยๆ เมื่อนักศึกษำปิ ด
ประตูของสิ่งเสพติดตังแต่
้ เล็กน้ อย โอกำสที่จะเข้ ำ มำของสิ่งเสพติดที่รุนแรงมำกขึน้ ก็มีโอกำสน้ อยลงเสมอ
ดังนันกำรที
้
่นกั ศึกษำปฏิเสธสิ่งเสพติดแม้ จะเป็ นเพียงเล็กน้ อยในควำมรู้ สึกของเพื่อนหรื อผู้อื่น จึงเป็ นหัวข้ อ
สำคัญสำหรับแนวคิดในกำรใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ของนักศึกษำ
2) ไม่แต่งตัวที่ผิดระเบียบหรื อไม่เหมำะสม
ในเรื่ องของกำรแต่งกำยที่ไม่เหมำะสม ผิดระเบียบของมหำวิทยำลัย หรื ออำจไม่เหมำะสมกับโอกำส
เวลำ และสถำนที่ จะส่งผลอย่ำงมำกต่อทัศนคติของผู้ที่ได้ พบเห็นต่อตัวนักศึกษำเอง กำรแต่งกำยที่โชว์รูปร่ำง
มำกเกินไปของนักศึกษำ ย่อมส่งผลให้ ควำมคิดของคนที่พบเห็นที่อำจส่งผลไปถึงกำรตีควำมไปมำกกว่ำกำร
แต่งกำยที่นกั ศึกษำเห็นว่ำเป็ นเรื่ องของแฟชัน่ หรื อเรื่ องธรรมดำเท่ำนัน้ เพรำะอำจส่งผลให้ เขำคิดว่ำนักศึกษำคง
ชอบโชว์ให้ คนอื่นสนใจ หรื ออำจส่งผลในเรื่ องของควำมรุนแรงทำงเพศ จนถึงเหตุร้ำยอันถึงแก่ชีวิตดังเช่นที่เคย
มีขำ่ วในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรข่มขืน หรื อข่มขืนแล้ วฆ่ำทิ ้งที่เกิดขึ ้นเป็ นจำนวนไม่น้อยในสังคมปัจจุบนั
3) ไม่เที่ยวในเวลำกลำงคืน
กำรไปเที่ยวกลำงคืน ก็มกั จะเป็ นกำรไปเที่ยวยังสถำนบันเทิงต่ำงๆ ซึ่งนักศึกษำอำจคิดว่ำเป็ นแหล่ง
สถำนท่องเที่ยวหรื อไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ตำมร้ ำน สถำนที่ ที่ไม่น่ำจะมี ปัญหำอะไร คนอื่นๆ ก็ไปเที่ยวกันเป็ น
จำนวนมำก แต่กำรไปเที่ยวกลำงคืนก็มกั เต็มไปด้ วยเรื่ องของ สิ่งเสพติด ตังแต่
้ เล็กน้ อย คือ บุหรี่ เหล้ ำ เบียร์ จน
ไปถึงที่ใหญ่มำกขึ ้น จนถึงขันผิ
้ ดกฏหมำย เพรำะเมื่อเริ่มต้ นจำกสิ่งเล็กน้ อยได้ ก็อำจจะมำกขึ ้น หรื อเป็ นไปตำม
กลุม่ เพื่อนที่เห็นว่ำเรื่ องเหล่ำนี ้เป็ นเรื่ องธรรมดำ กำรเที่ยวกลำงคืนมักจะส่งผลต่อเนื่องไปยังเรื่ องยำเสพติด กำร
มีเพศสัมพันธ์ อำจดูเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยในกลุ่มของนักศึกษำ แต่เมื่อออกไปเที่ยวครัง้ แรกได้ ก็อยำกไปครัง้ ต่อไป
มี ยำเสพติดเล็ ก น้ อยได้ ก็ มี ที่ม ำกขึน้ ได้ ปั ญหำที่ อำจตำมมำจำกกำรที่ นัก ศึก ษำไปเที่ ย วกลำงคืน อำจจะ
มำกมำยเกินกว่ำที่คิดเอำไว้ ได้ ง่ำยๆ เช่น ปญหำกำรตังครรภ์
้
ในวัยเรี ยน ปั ญหำติดยำเสพติด ปั ญหำหนี ้สิน
ปัญหำกำรเรี ยน (แสงเทียน อยูเ่ ถำ, 2559)
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คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
จำกวำทะธรรมของ ท่ำนปั ญญำนันทภิกขุ ใน วำทะธรรมท่ำนปั ญญำนันทภิกขุ ของ แสงเทียน ศรัทธำ
ไทย ที่รวบรวมไว้ ฝำกให้ นกั ศึกษำได้ คิดก่อนจบหัวข้ อศึกษำนี ้ ในหัวข้ อวำทะ “มีควำมคิดผิดชีวิตตกต่ำ” เพื่อ
เป็ นอุทำหรณ์ให้ นกั ศึกษำ สำหรับกำรใช้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่ ควำมว่ำ
... เมื่อมีควำมคิดผิด ชีวิตตกต่ำ ไปไม่รอด เสียผู้เสียคน
ให้ เกิดในครอบครัวที่มีสตำงค์ ก็เอำตัวไม่รอด
เพรำะคิดผิด คิดว่ำเกิดมำเพื่อกิน เพื่อเล่น เพื่อควำมสนุกสนำน เฮฮำไปวันหนึง่ ๆ
แล้ วก็ไม่ได้ มีเป้ำหมำยที่ถกู ต้ อง ไม่ได้ ตงใจหำวิ
ั้
ชำควำมรู้ใส่ตวั
เหลวไหล ชีวิตก็ไร้ คำ่ ไร้ ควำมหมำย อย่ำงนี ้สอบตบ ไม่ได้ เรื่ องอะไร เสียหำย...
(แสงเทียน ศรัทธำไทย, ม.ป.ป.)
นอกจำกนี ้ยังมีหลักกำรที่สำคัญในกำรใช้ เป็ นแนวทำงอื่นๆ ในกำรที่จะชี ้นำหรื อใช้ ในกำรแก้ ปัญหำที่
เกิดขึ ้น แต่กำรแก้ ปัญหำนันนั
้ กศึกษำต้ องมีกำรบริหำรจัดกำรชีวิต
การบริหารจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่ ของนักศึกษา
จำกแนวควำมคิดของท่ำนสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่เคยให้ ไว้ ใน ธรรมนูญชีวิต มี
ส่วนหนึ่งเป็ นธรรมนูญชีวิตของ คนผู้เล่ำเรี ยนศึกษำ สำหรับ นักเรี ยน นักศึกษำ นักค้ นคว้ ำ ซึ่งนำเอำหลักธรรม
สำคัญสำหรับนักศึกษำที่จะใช้ ในกำรดำเนินชีวิตในขณะที่กำลังศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้คือ
คนที่เล่ำเรี ยนศึกษำในฐำนะที่เป็ นนักศึกษำนัน้ นอกจำกจะพึงปฏิบตั ิตำมหลักธรรมสำหรับคนที่จะ
ประสบควำมสำเร็จ คือ จักร 4 และ อิทธิบำท 4 แล้ วยังมีหลักกำรที่ควรรู้และหลักปฏิบตั ทิ ี่ควรประพฤติอีก คือ
1. หลักบุพภำคของกำรศึกษำ
2. หลักประกันของชีวิตที่พฒ
ั นำ
3. หลักวุฒิธรรมในกำรเสริมสร้ ำงปัญญำ
4. ศึกษำให้ เป็ นพหูสตู ร
5. เคำรพผู้จดุ ประทีปปัญญำ
เมื่อดูในหลักกำรของธรรมนูญชีวิตสำหรับคนผู้เล่ำเรี ยนศึกษำแล้ ว ก็มีหลักธรรมสำคัญที่จะอธิ บำย
สำหรับ กำรบริหำรจัดกำรชีวิตสำหรับนักศึกษำดังนี ้คือ
1. จักร 4
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จัก ร 4 เป็ น ธรรมะที่ จ ะน ำชี วิ ต ไปสู่ค วำมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ดุจ ล้ อ รถที่ จ ะน ำรถไปสู่ที่ ห มำย ( virtues
wheeling one to prosperity)
1.1 ปฏิ รู ป เทสวำสะ (อยู่ ใ นถิ่ น ที่ ดี มี สิ่ ง แวดล้ อมเหมำะสม - living in a suitable region; good or
favorable environment)
1.2 สัปปุริสปู ัสสยะ (สมำคมกับสัตบุรุษ - association with good people)
1.3 อัตตสัมมำปณิธิ (ตังตนไว้
้
ชอบ, ตังจิ
้ ตคิดมุ่งหมำย นำตนไปถูกทำง - setting oneself in the right
course; aspiring and directing oneself in the right way)
1.4 ปุพ เพกตปุญ ญตำ (ควำมเป็ น ผู้ ได้ ท ำควำมดี ไ ว้ ก่ อ นแล้ ว , มี พื น้ เดิ ม ดี , ได้ ส ร้ ำงสมคุณ ควำมดี
เตรี ย มพร้ อมไว้ แ ต่ต้ น - having formerly done meritorious deeds; to have prepared oneself with good
background)
ธรรม 4 ข้ อนี ้ เรี ยกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ พหุกำรธรรม คือธรรมมีอุปกำระมำก (virtues of great assistance)
เป็ นเครื่ องช่วยให้ สำมำรถสร้ ำงควำมดีอื่นๆ ทุกอย่ำง และช่วยให้ ประสบควำมเจริญก้ ำวหน้ ำในชีวิต บรรลุควำม
งอกงำมไพบูลย์ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551)
2. อิทธิบำท 4
คำว่ำ อิทธิบำท แปลว่ำ บำทฐำนแห่งควำมสำเร็ จ หมำยถึง สิ่งซึง่ มีคณ
ุ ธรรม เครื่ องให้ ลถุ ึงควำมสำเร็ จ
ตำมที่ตนประสงค์ ผู้หวังควำมสำเร็จในสิ่งใด ต้ องทำตนให้ สมบูรณ์ ด้ วยสิ่งที่เรี ยกว่ำ อิทธิบำท ซึง่ จำแนกไว้ เป็ น
4 คือ
2.1 ฉันทะ ควำมพอใจรักใคร่ในสิ่งนัน้
ฉันทะ คือควำมพอใจ ในฐำนะเป็ นสิ่งที่ ตนถือว่ำ ดีที่สดุ ที่มนุษย์เรำ ควรจะได้ ข้ อนี ้ เป็ นกำลังใจ อัน
แรก ที่ทำให้ เกิด คุณธรรม ข้ อต่อไป ทุกข้ อ
2.2 วิริยะ ควำมพำกเพียรในสิ่งนัน้
วิ ริ ย ะ คื อ ควำมพำกเพี ย ร หมำยถึ ง กำรกำระท ำที่ ติด ต่อ ไม่ข ำดตอน เป็ น ระยะยำว จนประสบ
ควำมสำเร็จ คำนี ้ มีควำมหมำยของ ควำมกล้ ำหำญ เจืออยูด่ ้ วย ส่วนหนึง่
2.3 จิตตะ ควำมเอำใจใส่ฝักใฝ่ ในสิ่งนัน้
จิตตะ หมำยถึงควำมไม่ทอดทิง้ สิ่งนัน้ ไปจำกควำมรู้ สึก ของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็ น วัตถุประสงค์ นัน้ ให้
เด่นชัด อยูใ่ นใจเสมอ คำนี ้ รวมควำมหมำย ของคำว่ำ สมำธิ อยูด่ ้ วยอย่ำงเต็มที่
2.4 วิมงั สำ ควำมหมัน่ สอดส่องในเหตุผลของสิ่งนัน้
วิมงั สำ หมำยถึงควำมสอดส่องใน เหตุและผล แห่งควำมสำเร็ จ เกี่ยวกับเรื่ องนันๆ
้ ให้ ลึกซึ ้งยิ่งๆ ขึ ้นไป
ตลอดเวลำ คำนี ้ รวมควำมหมำย ของคำว่ำ ปัญญำ ไว้ อย่ำงเต็มที่
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ธรรม 4 อย่ำงนี ้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่ำงๆ มีหน้ ำที่เฉพำะของตน บทกวีเอำไว้ เพื่อให้ นักศึกษำได้ มี
ควำมเข้ ำใจและจดจำได้ ง่ำยขึ ้น ว่ำ
ฉันทะ-คือ มีใจ ในสิ่งนัน้
รักชอบมัน่ หัดย ้ำ ทำนิสยั
วิริยะ-พำกเพียร เรี ยนด้ วยใจ
ขยันไว้ อย่ำหน่ำย พ่ำยตัวตน
จิตตะ-ฝึ ก ตังใจ
้ ให้ แม่นมัน่
มุง่ ฝ่ ำฟั น ควำมลำเค็ญ ให้ เห็นผล
วิมงั สำ-หมัน่ ตรอง ลองตรวจตน
ว่ำตกหล่น พลำดไป ตรงไหนกัน
นี่คือสูตร สำเร็จ ผลเด็ดขำด
ไม่พลังพลำด
้
อับปรำ ถ้ ำมุง่ มัน่
พุทธองค์ ตรัสไว้ นัยสำคัญ
ทุกคืนวัน ตังใจท
้ ำ จำไห้ ดี
นักศึกษำ คนใด ทำตำมสูตร
ประเสริฐสุด ธรรมดี ทังสี
้ ่ข้อ
จดจำไว้ แล้ วหมัน่ ทำ อย่ำรัง้ รอ
อิทธิบำท สี่ข้อ ก็พอเอย
3. หลักบุพภำคของกำรศึกษำ
หลักนี ้คือ รู้จกั องค์ประกอบที่เป็ น ปัจจัยแห่งสัมมำทิฏฐิ 2 ประกำรดังนี ้
3.1 องค์ประกอบภำยนอกที่ดี ได้ แก่ กัลยำณมิตร หมำยถึงรู้ จกั หำผู้แนะนำสัง่ สอน ที่ปรึ กษำ เพื่อน
หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมทำงสังคมโดยทัว่ ไป ที่ดี ที่เกื ้อกูล ซึง่ จะชัดจูงหรื อกระตุ้นให้ เกิดปัญญำได้ ด้ วยกำร
ฟั ง กำรสนทนำ ปรึกษำ ซักถำม กำรอ่ำน กำรค้ นคว้ ำ ตลอดจนกำรรู้จกั เลือกใช้ สื่อมวลชนให้ เป็ นประโยชน์
3.2 องค์ประกอบภำยนอกที่ดี ได้ แก่ โยนิโสมนสิกำร หมำยถึง กำรใช้ ควำมคิดถูกวิธี รู้จั กคิด หรื อคิด
เป็ น คือ มองสิ่งทังหลำยด้
้
วยควำมคิดพิจำรณำสืบสำวหำสำเหตุ แยกแยะสิ่งนัน้ ๆ หรื อปัญหำนัน้ ๆ ออกให้ เห็น
ตำมสภำวะและตำมควำมสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย จนเข้ ำถึงควำมจริง และแก้ ปัญหำหรื อทำประโยชน์ให้ เกิดขึ ้น
ได้
สรุปเพื่อให้ จดจำในส่วนของหลักบุพภำคของกำรศึกษำ ให้ ได้ ง่ำยขึ ้นได้ วำ่
-ข้ อหนึง่ รู้จกั พึง่ พำให้ ได้ ประโยชน์จำกคนและสิ่งที่แวดล้ อม
-ข้ อสอง รู้จกั พึง่ ตนเอง และทำตัวให้ เป็ นที่พงึ่ ของผู้อื่น
4. หลักประกันของชีวิตที่พฒ
ั นำ
เมื่อรู้หลักบุพภำคของกำรศึกษำ 2 ประกำรแล้ ว นักศึกษำก็ต้องนำมำปฏิบตั ิในชีวิตจริ งพร้ อมกับสร้ ำง
คุณสมบัติอื่นอีก 5 ประกำรให้ มีในตน รวมเป็ นองค์ 7 ที่เรี ยกว่ำ แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงำม หรื อ รุ่งอรุณ
ของกำรศึกษำ เพรำะเป็ นคุณสมบัติต้นทุนสำหรับนักศึกษำที่จะเป็ นหลักประกันว่ำจะทำให้ ก้ำวหน้ ำในกำรเล่ำ
เรี ยนศึกษำ และชีวิตจะพัฒนำสูค่ วำมดีงำมและควำมสำเร็จที่สงู ประเสริฐอย่ำงแน่นอน ดังต่อไปนี ้
4.1 แสวงแหล่งปัญญำและแบบอย่ำงที่ดี
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วิธีใช้ ชีวิตยุคใหม่
4.2 มีวินยั เป็ นฐำนกำรพัฒนำชีวิต
4.3 มีจิตใจใฝ่ ร้ ูใฝ่ สร้ ำงสรรค์
4.4 มุง่ มัน่ ฝึ กตนจนเต็มสุดภำวะที่ควำมทเป็ นคนจะให้ ถึงได้
4.5 ยึดถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตำมเหตุและผล
4.6 ตังตนอยู
้
ใ่ นควำมไม่ประมำท
4.7 ฉลำดคิดแยบคำยให้ ได้ ประโยชน์และควำมจริง
5. หลักวุฒิธรรมในกำรเสริมสร้ ำงปัญญำ
นักศึกษำต้ องทำตำมหลักเสริ มสร้ ำงปั ญญำ ในทำงปฏิบตั ิอำจสร้ ำงปั จจัยแห่งสัมมำทิฏฐิ 2 อย่ำงดังที่
ได้ ก ล่ำ วเป็ น หลัก ส ำคัญ ของนัก ศึก ษำไว้ แ ล้ ว ข้ ำ งต้ น นัก ศึก ำต้ อ งหมั่น ปฏิ บัติต ำมหลัก วุฒิ ธ รรม ในกำร
เสริมสร้ ำงปัญญำ 4 ประกำรดังนี ้คือ
5.1 สัปปุริสสังเสวะ ตรงกับคำว่ำ เสวนำผู้ร้ ู คือ รู้ จกั เลือกหำแหล่งวิชำ คบหำผู้ทรงคุณควำมดี มีภูม
ธรรม ภูมิปัญญำน่ำนับถือ
5.2 สัทธัมมัสสวนะ ตรงกับคำว่ำ ฟั งดูคำสอน คือ เอำใจใส่สดับรับฟั งคำบรรยำย คำแนะนำ คำสัง่ สอน
แสวงหำควำมรู้ ทังจำกตั
้
วบุคคลโดยตรง และจำกหนังสือหรื อสื่อมวลชน ตังใจเล่
้ ำเรี ยน ค้ นคว้ ำ หมัน่ ปรึ กษำ
สอบถำม ให้ เข้ ำถึงควำมรู้ที่แท้ จริง
5.3 โยนิโสมนสิกำร ตรงกับคำว่ำ คิดให้ แยบคำย คือ รู้ เห็น ได้ อ่ำน ได้ ฟัง สิ่งใดก็ร้ ูจกั คิดพิจำรณำด้ วย
ตรงเอง
5.4 ธรรมำนุธรรมปฏิบตั ิ ตรงกับคำว่ำ ปฏิบตั ิให้ ถกู หลัก คือ นำสิ่งที่ได้ จำกกำรศึกษำเล่ำเรี ยนมำและ
ตริตรองเห็นชัดแล้ ว ไปใช้ หรื อปฏิบตั ลิ งมือทำ ให้ ถกู ต้ องตำมหลักตำมควำมมุง่ หมำย ให้ หลักย่อยสอดคล้ องกับ
หลักใหญ่ ข้ อปฏิบตั ิย่อยให้ สอดคล้ องกับข้ อปฏิบตั ิใหญ่ ปฏิบตั ิธรรมอย่ำงรู้เป้ำหมำย เช่น สันโดษเพื่อเกื ้อหนุน
กำรงำน ไม่ใช่สนั โดษจนนักศึกษำกลำยเป็ นคนเกียจคร้ ำน
6. ศึกษำให้ เป็ นพหูสตู
นักศึกษำจะศึกษำเล่ำเรี ยนอะไรก็ทำตนเป็ นพหูสตู ในด้ ำนนัน้ ด้ วยกำรสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจให้ แจ่ม
แจ้ งชัดเจนถึงขัน้ ครบองค์คณ
ุ ของพหูสตู 5 ประกำร หรื อที่ร้ ูจกั กันว่ำเป็ นผู้ได้ เรี ยนมำกหรื อผู้คงแก่เรี ยน คือ
6.1 พหุสฺสตุ ำ ตรงกับคำว่ำ ฟั งมำก คือ เล่ำเรี ยน สดับรับฟั ง รู้เห็น อ่ำน สัง่ สมควำมรู้ในด้ ำนนันไว้
้ ให้
มำกมำยกว้ ำงขวำง
6.2 ธตำ ตรงกับคำว่ำ จำได้ คือ จับหลักหรื อสำระได้ ทรงจำเรื่ องรำวหรื อเนื ้อหำสำระไว้ ได้ แม่นยำ
6.3 วจสำ ปริ จิตำ ตรงกับคำว่ำ คล่องปำก คือ ท่องบ่นหรื อใช้ พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่องจัดเจน ใคร
สอบถำมก็พดู ชี ้แจงแถลงได้
43

คณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
6.4 มนสำนุเปกฺขิตำ ตรงกับคำว่ำ เจนใจ คือ ใส่ใจนึกคิ ดจนเจนใจ นึกถึงครัง้ ใดก็ปรำกฏเนือ้ ควำม
สว่ำงชัดเจน มองเห็นโล่งตลอดไปทังเรื
้ ่ อง
6.5 ทิฏฺฐิ ยำ สุปฏิวิทฺยำ ตรงกับคำว่ำ ขบได้ ด้วยทฤษฎี คือ เข้ ำใจควำมหมำยและเหตุผลแจ่มแจ้ งลึกซึ ้ง
รู้ที่ไปที่มำ เหตุผล และควำมสัมพันธ์ของเนื ้อควำมและรำยละเอียดต่ำงๆ ทังภำยในเรื่ องนัน้ เอง และที่เกี่ยวโยง
กับเรื่ องอื่นๆ ในสำยวิชำหรื อทฤษฎีนนปรุ
ั ้ โปร่ง
7. หลักเคำรพผู้จดุ ประทีปปัญญำ
ในด้ ำนควำมสัมพันธ์กบั ครูอำจำรย์ พึงแสดงคำรวะนับถือ ตำมหลักปฏิบตั ิในเรื่ องทิศ 6 ข้ อว่ำด้ วยทิศ
เบื ้องขวำ ดังนี ้
7.1 ลุกต้ อนรับ แสดงควำมเคำรพ
7.2 เข้ ำไปหำ เพื่อบำรุง รับใช้ ปรึกษำ ซักถำม รับคำแนะนำ เป็ นต้ น
7.3 ฟั งด้ วยดี ฟั งเป็ น รู้จกั ฟั งให้ เกิดปัญญำ
7.4 ปรนนิบตั ิ ช่วยบริกำร
7.5 เรี ยนศิลปวิทยำโดยเคำรพ เอำจริงเอำจัง ถือเป็ นกิจสำคัญ
(พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2541)
การบริหารจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่ หลังสาเร็จการศึกษา
กำรทำงำนนันเป็
้ นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิต เพรำะช่วงเวลำของกำรทำงำนในชีวิตนันมี
้ อยู่มำกมำย
กำรทำงำนให้ สนุกและเป็ นสุขขณะทำงำนและทำอย่ำงไรให้ คนที่ร่วมงำนมีควำมสุขเหล่ำนี ้เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หำรใน
องค์กรควรคำนึงถึงอย่ำงยิ่ง เพรำะหำกองค์กรใดมีบคุ ลำกรที่มงุ่ มัน่ ทำงำนให้ องค์กรอย่ำงมีควำมสุของค์กรนัน้
ก็จะเข้ มแข็ง และสำมำรถเติบโตอย่ำงมัน่ คง นักศึกษำจึงควรได้ เตรี ยมตัวในกำรเข้ ำสู่สงั คมของกำรปฏิบตั ิงำน
ในสังคมยุคใหม่ โดยมีหลักธรรมเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรประพฤติปฏิบตั ิสำหรับสร้ ำงให้ ชีวิตในสังคมยุคใหม่
ลดควำมขัดแย้ ง ลดปัญหำในสังคม เป็ นส่วนที่บณ
ั ฑิตจำกมหำวิทยำลัยมหิดลจะได้ ตระหนักในกำรนำแนวทำง
เหล่ำนี ้ไปปรับใช้ ให้ เป็ นผลดีตอ่ ผู้อื่น สังคม และตนเอง
หลักธรรมกับกำรบริหำรจัดกำรชีวิตในกำรทำงำนหลังจบกำรศึกษำ แบ่งได้ ดังนี ้
1) หลักธรรมกับกำรบริหำรจัดกำรชีวิตในสังคมยุคใหม่ ซึง่ มีหลักกำรและแนวคิดที่นกั ศึกษำได้
ศึกษำไปดัง ที่ กล่ำวมำพอสังเขป แต่อำจมี แนวคิดและปรั ช ญำกำรใช้ ชี วิตอื่ นๆ เช่น ปรั ช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนวทำงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9
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2) วิธีผสมผสำนให้ เกิดดุลยภำพ คือกำรนำหลักกำรและแนวคิดต่ำงๆ มำปรับใช้ ให้ เหมำะสม
กับบริบทต่ำงๆ และให้ เกิดดุลยภำพระหว่ำง สังคมและตนเอง แม้ แต่ในตนเองก็จะต้ องให้ เกิดดุลยภำพระหว่ำง
กำยและใจ
3) ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรใช้ หลักธรรมะกับกำรบริ หำรจัดกำร กำรศึกษำให้ เข้ ำ
ใจควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรใช้ หลักธรรมะกับกำรบริ หำรจัดกำรชีวิตในสังคมยุคใหม่ก็จะทำให้ เกิด
ควำมเข้ ำมและเห็นควำมสำคัญ เกิดควำมตระหนักในกำรที่เห็นคุณค่ำของกำรใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรชีวิตใน
สังคมยุคใหม่
4) เทคนิควิธีกำรนำไปใช้ คงไม่เป็ นประโยชน์ถ้ำหำกไม่ร้ ูเทคนิคในกำรนำมำใช้ ในกำรบริ หำร
จัดกำรชีวิตในสังคมยุคใหม่ และต้ องให้ ถู ก กำละ เทศะ กับแต่ละสถำนกำรณ์ ด้วย แต่หลักกำรและแนวคิด
หลักๆ ของสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ ที่ได้ ให้ ไว้ เป็ นแนวทำงสำมำรถนำมำเป็ นเทคนิควิธีในกำรบริ หำรจัดกำร
ชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้ เป็ นอย่ำงดีในโอกำสต่ำงๆ ของกำรใช้ ชีวิต
5) ประโยชน์ที่ได้ รับ ซึง่ ต้ องคำนึงถึงปะโยชน์ของส่วนงำน องค์กรที่สงั กัด ประชำคมในสถำนที่
ทำงำน สังคมโดยรวม ประเทศชำติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองเป็ นลำดับสุดท้ ำย ดัง คติพจน์ ประจำ
มหำวิทยำลัยมหิดล ที่ว่ำ อัตตำนัง อุปมังกเร และคำสอนของพระรำชบิดำ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั
รัชกำลที่ 9 ส่วนหนึ่งที่ว่ำ ประโยชน์ส่วนตน เป็ นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็ นกิจที่หนึ่ง (วิรัช ทุ่งวชิรกุล
และคณะ, 2559) เมื่อนักศึกษำได้ นำหลักธรรมไปใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรชีวิตของกำรทำงำนในสังคมยุคใหม่ก็
จะเกิดประโยชน์ และควำมสุขของสังคมและของตนเอง
กำรทำงำนทำงด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรชีวิตในกำรทำงำนหลังจบกำรศึกษำ สำหรับบำงคนที่ต้องทำ
หน้ ำที่เป็ นผู้ที่รับผิดชอบด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร เป็ นเรื่ องยุ่งยำกเพรำะเป็ นกำรทำงำนกับคนส่วนใหญ่ในองค์กร
หลักกำรทำงำนทำงด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรชีวิตในกำรทำงำนหลังจบกำรศึกษำ จึงต้ องอำศัยหลักกำรของก ำร
บริ หำรจัดกำรมำใช้ ดังที่นกั ศึกษำจะได้ ศึกษำในหัวข้ อกำรบริ หำรจัดกำรสำหรับคนยุคใหม่ ซึ่งเป็ นกำรศึกษำ
เกี่ยวกับ ธรรมำภิบำล บริษัทภิบำล ทุนมนุษย์ และกำรทำงำนเป็ นทีม
นอกจำกนันหลั
้ กธรรมจึงเป็ นที่มำของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ ในด้ ำนควำมรู้ สึกนึก
คิดต่ำง ๆ ของคนไทยจะมีหลักพระพุทธศำสนำมำเกี่ยวข้ อง ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ จะมีอิทธิพลต่อ
ชีวิตจิตใจของคนไทยมำกและสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำร โดยยึดแนวทำงกำรปฏิบัติที่
เรี ยกว่ำ ทำงสำยกลำง ซึ่งในทำงสำยกลำงของพุทธศำสนำเกี่ ยวข้ องทัง้ กำย วำจำ ใจ สมำธิ หรื อว่ำปั ญญำ
สำมำรถนำประยุกต์ใช้ กบั กำรบริหำรจัดกำรในกำรทำงำนได้
ดังที่ทำ่ นพระพุทธทำสได้ เคยอธิบำยธรรมะไว้ วำ่ ธรรมะของพระพุทธเจ้ ำเปรี ยบเสมือนใบไม้ ในป่ ำใหญ่
หยิบใบไม้ มำกำมือเดียวก็เพียงพอแล้ วสำหรับใช้ เป็ นหลักในกำรดำเนินชีวิต (พุทธทำสภิกขุ , ไม่ระบุปี) หลักใน
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กำรพิจำรณำเลือกคำสอนพุทธศำสนำมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรนัน้ ต้ องเลือกมำให้ เหมำะกับวิถีชีวิต และ
องค์กรโดยหลัก ๆ เกี่ยวกับกำรปกครอง เกี่ยวกับกำรบริ หำรองค์กรต่ำง ๆ จะต้ องใช้ หลักธรรมที่เรี ยกว่ำ สังคห
วัตถุ 4 คือ เป็ นหลักธรรมที่เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวน ้ำใจของกันและกัน ประสำนใจทุกคนที่อยูใ่ นองค์กรเดียวกันให้
อยูอ่ ย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี ซึง่ ตรงกับ สังคหวัตถุ 4 ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1) ทำน หรื อ กำรให้ ทำน คือ กำรอนุเครำะห์หรื อสงเครำะห์ กำรช่วยเหลือซึ่งกั นและกันตำมถำนำนุรูป
ในโอกำสต่ำงๆ เช่น งำนบุญกุศลงำนอัคคีร้ำย หรื อหลำย ๆ อย่ำง
2) ปิ ยวำจำ คือ กำรกล่ำวด้ วยคำที่เป็ นที่รัก มีประโยชน์ ถูกต้ องดีงำม และก็จริงใจต่อผู้ร่วมงำน
3) อัตถจริ ยำ คือ ควำมประพฤติที่เป็ นประโยชน์กันคนอื่น เช่นว่ำเรำช่วยเหลือกิจกำรต่ำง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมทัว่ ไปแนะนำแก้ ไขปัญหำต่ำง ๆ และชักชวนให้ คนอื่นสนใจธรรมะ ให้ ประพฤติ
4) สมำนัตตำ คือ ควำมเป็ นผู้มีตนเสมอ วำงตนเสมอต้ นเสมอปลำยปฏิบตั ิต่อคนอื่นอย่ำงเสมอภำค
วำงตัวให้ เหมำะสมกับฐำนะที่เป็ นอยู่ เข้ ำกับคนอื่นให้ ได้ ไม่เอำเปรี ยบคน
หลักธรรมเกี่ยวกับกำรบริหำรองค์กร คือ อิทธิบำท 4 ซึง่ ก็เป็ นหลักธรรมที่นกั ศึกษำพึงยึดไว้ ปฏิบตั ิตงแต่
ั้
ตอนที่กำลังศึกษำอยู่ ทัง้ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงั สำ จึงเห็นว่ำ หลักธรรมนี ้เป็ นหลักธรรมที่มีควำมสำคัญ
มำกในกำรบริ หำรจัดกำรชีวิตของนักศึกษำทุกคน ทังขณะที
้
่เป็ นนักศึกษำและจบกำรศึกษำเพื่อทำงำนในสังคม
แล้ วก็ตำม
วิธีกำรผสมผสำนระหว่ำงบริ หำรจัดกำรกับ คำสอนทำงพระพุทธศำสนำแล้ วเกิดควำมเปลี่ยนแปลง
ภำยในองค์กำรที่เห็นชัด คือองค์กรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ ้นโดยเฉพำะตัวบุคคล ผู้นำองค์กรประพฤติ
ปฏิบตั ิในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่ในศีลธรรม พนักงำนในองค์กรก็จะถือเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ถ้ ำหำกผู้บริ หำร และบุคลำกร
ในองค์กำรมีหลักธรรมเป็ นเครื่ องชี ้นำแนวทำง กำรทำงำนก็จะสอดคล้ องไปในแนวทำงเดียวกัน ปั ญหำที่เคย
เกิดขึ ้นต่ำง ๆ ควำมขัดแย้ งก็ลดน้ อยลง เพรำะทุกคนได้ เรี ยนรู้ และนำหลักธรรมะทำงพุทธศำสนำไปใช้ ดังนัน้
กำรทำงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถสนองนโยบำยบริ ษัทได้ เป็ นอย่ำงดี และควำมเปลี่ยนแปลงอีกอย่ ำงที่เห็นคือ
บรรยำกำศในกำรทำงำนเป็ นไปด้ วยควำมสนุกสนำน ร่ำเริ งแจ่มใส คนทำงำนมีควำมสำมัคคี และมีควำมสุข
สิ่งเหล่ำนี ้ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรของให้ ก้ำวหน้ ำไปอย่ำงรำบรื่ น
ปัญหำที่เกิดขึ ้นในองค์กำรและกำรนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำแก้ ปัญหำ
ปั ญหำที่เกิดขึน้ คือ ควำมไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต ปั ญหำทำงเศรษฐกิจส่วนตัวซึ่งมีผลกระทบถึงเรื่ องกำร
ทำงำน ควำมไม่ซื่อสัตย์สจุ ริ ตเช่น กำรยักยอกหรื อกำรไม่ซื่อตรง ในฐำนะผู้ปกครองคนต้ อง ถือว่ำคนเรำมีสิทธิ์ที่
จะทำผิดพลำดได้ ในชีวิต บำงครัง้ ควรให้ โอกำสเขำได้ แก้ ตวั โดยกำรใช้ หลักกำรให้ อภัย
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กำรจะให้ อภัยต้ องมีหลักเกณฑ์หลำยอย่ำง เช่น กำรตักเตือน กำรอบรม และกำรให้ โอกำสแก้ ตวั โดย
กำหนดระยะเวลำ อำจจะ 3 เดือน ดูควำมประพฤติหรื อกำรให้ แก้ ไขตัวเอง หลังจำกนีแ้ ล้ วก็ให้ อภัยและให้
กลับมำเป็ นเหมือนพนักงำนทัว่ ๆ ไป โดยกำรให้ โอกำสคนในกำรที่จะแก้ ไขตน
ประโยชน์ที่ได้ รับจำกกำรใช้ หลักคำสอนของพระพุทธศำสนำในองค์กร
1) ลำภ คือ กำรได้ ทรัพย์สมบัตมิ ำจำกประโยชน์ของกำรขำยเข้ ำเป้ำนันคื
้ อลำภ
2) ยศ คือ ได้ รับตำแหน่งส่งเสริมทำงด้ ำนกำรทำงำน มีอำนำจ
3) สรรเสริญ คือ ได้ รับกำรชมเชย คำยกย่องชื่นชมจำกทุก ๆ ฝ่ ำย
4) สุข คือ กำรได้ รับควำมสุขกำย สบำยใจ เบิกบำน สิ่งนี ้คือประโยชน์ทำงด้ ำนโลกธรรม เพรำะ
เรำยังอยูใ่ นโลกอยูใ่ นโลกียวิสยั อยู่ ทุกคนต้ องกำรสิ่งนี ้
ดังนันประโยชน์
้
ของกำรใช้ หลักคำสอนของพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ในชีวิตทำงที่ดีคือ ทำงสำย
กลำง และกำรรู้จกั กำรปฏิบตั ิตนที่ถกู ต้ องและให้ ร้ ูสึกละอำยเวลำที่ทำผิด ในเรื่ องของกำรทำงำน จะต้ องไม่ปมุ่
ป่ ำมรี บร้ อนทำงำนแบบฉุกละหุก โดยปรำศจำกกำรไตร่ตรองพิจำรณำให้ ถี่ถ้วน มิฉะนันจะก่
้ อให้ เกิดผลเสียหำย
ตำมมำ กำรทำงำนต้ องมีสมำธิ มีสติ และมีปัญญำ เมื่อพิจำรณำในเรื่ องของกำรบริ หำรจัดกำรนัน้ บำงครัง้
นอกจำกกำรบริ หำรจัดกำรองค์กรแม้ จะมีควำมจำเป็ นแต่ถ้ำไม่สำมำรถจัดกำรชีวิตของตนได้ มีควำมพอเหมำะ
พอควรตำมหลักกำรของคนทัว่ ไปแล้ วก็คงยำกที่จะบริ หำรจัดกำรงำนของตนให้ เป็ นไปในทำงที่ดี เพรำะฉะนัน้
หลักสำคัญของ ควำมเป็ นคนที่มีคณ
ุ แก่สว่ นรวม หรื อเป็ นสมำชิกที่ดีของสังคม
คนมีคณ
ุ แก่สว่ นรวม
กำรที่นกั ศึกษำจบกำรศึกษำแล้ วก็จะต้ องเป็ นคนที่สมบูรณ์และเป็ นสมำชิกที่ดี เป็ นผู้ช่วยสร้ ำงสรรค์
สังคมในสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป กำรทวนกระแสสังคมโดยกำรมีธรรมะ คือ หลักควำมประพฤติดงั นี ้
1.พรหมวิหำร คือ ธรรมประจำใจของผู้ประเสริฐหรื อผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้ ำงขวำงดุจพระพรหม 4 ประกำรคือ
1.1 เมตตำ ตรงกับคำว่ำ ควำมรัก คือ ควำมปรำถนำดี มีไมตรี ต้ องกำรช่วยเหลือให้ ทุกคนประสบ
ควำมสำเร็จและมีควำมสุข
1.2 กรุ ณำ ตรงกับคำว่ำ ควำมสงสำร คือ อยำกช่วยเหลือผู้อื่นให้ พ้นจำกควำมทุกข์ ใฝ่ ใจที่จะปลด
เปลื ้องบำบัดควำมทุกข์ยำกเดือดร้ อนของคนและสัตว์ทงปวง
ั้
1.3 มุทิตำ ตรงกับคำว่ำ ควำมเบิกบำนพลอยยินดี คือ เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มชื่นเบิกบำน
เมื่อเห็นเขำทำดีงำมประสบควำมสำเร็จก้ ำวหน้ ำก็พลอยยินดี พร้ อมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน
1.4 อุเบกขำ ตรงกับคำว่ำ ควำมมีใจเป็ นกลำง คือ มองตำมควำมเป็ นจริ ง โดยวำงจิตเรี ยบสม่ำเสมอ
มัน่ คง เที่ยงตรงดุจตำชัง่ มองเห็นกำรที่บุคคลจะได้ รับผลดี หรื อชัว่ สมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้ อมที่จะ
วินิจฉัย วำงตน และปฏิบตั ไิ ปตำมหลักกำร เหตุผล และควำมเที่ยงธรรม
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เมื่อมีคณ
ุ ธรรมตำมหลัก พรหมวิหำร 4 เป็ นพื ้นฐำนแห่งจิตของตัวนักศึกษำในฐำนะที่เป็ นคนในสังคม
ไม่ว่ำจะจบกำรศึกษำออกไปแล้ วหรื อไม่ก็ตำม จำกนัน้ ก็พึงแสดงออกภำยนอกตำมหลักควำมประพฤติ ใน
ลำดับต่อไปคือ
2. บำเพ็ญกำรสงเครำะห์ คือ ปฏิบตั ิตำมหลักกำรสงเครำะห์ หรื อธรรมะที่เป็ นเครื่ องยึ ดเหนี่ยวใจคน และ
ประสำนหมูช่ นไว้ ในสำมัคคี ที่เรี ยกว่ำ สังคหวัตถุ 4 ดังต่อไปนี ้
2.1 ทำน ตรงกับคำว่ำ ให้ ปัน คือ เอื ้อเฟื อ้ เผื่แผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือ สงเครำะห์ ด้ วยปัจจัยสี่ ทุน
รหรื อทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจ และศิลปวิทยำ
2.2 ปิ ยวำจำ ตรงกับคำว่ำ พูดอย่ำงรักกัน คือ กล่ำวคำสุภำพ ไพเรำะ น่ำฟั ง ชี ้แจงแนะนำสิงที่ เป็ น
ประโยชน์ มีเหตุผล เป็ นหลักฐำน ชัดจูงไปในทำงที่ดีงำม หรื อคำแสดงควำมเห็นอกเห็นใจ ให้ กำลังใจ รู้จกั พูด
ให้ เกิดควำมเข้ ำใจดี สมำนสำมัคคี เกิดไมตรี ทำให้ รักใคร่นบั ถือและช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
2.3 อรรถจริ ยำ ตรงกับคำว่ำ ทำประโยชน์แก่เขำ คือ ช่วยเหลือด้ วยแรงกำย และขวนขวำยช่วยเหลือ
กิจกำรต่ำงๆ บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ รวมทังช่
้ วยแก้ ไขปัญหำและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้ ำนจริยธรรม
2.4 สมำนัตตำ ตรงกับคำว่ำ เอำตัวเข้ ำสมำน คือ ทำตัวให้ เข้ ำกับเขำได้ วำงตนเสมอตันเสมอปลำย ให้
ควำมเสมอภำค ปฏิบตั ิสม่ำเสมอกันต่อคนทังหลำย
้
ไม่เอำเปรี ยบ และเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่ วมสุข ร่ วมทุกข์
ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ ไขปัญหำ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สขุ ร่วมกัน
หรื ออำจสรุปโดยสันๆ
้ เพื่อให้ เข้ ำใจในส่วนของกำรบำเพ็ญสงเครำะห์นนว่
ั ้ ำ ช่ว ยด้ วยควำมรู้ , ช่วยด้ วย
ถ้ อยคำ, ช่วยด้ วยกำลังงำน และช่วยด้ วยกำรร่ วมเผชิญและแก้ ปัญหำ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
2541)
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สรุ ปท้ ายบท
กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ จะช่วยให้ นักศึกษำเข้ ำใจประเภทของสังคมและกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ นกั ศึกษำได้ เรี ยนรู้ และเข้ ำใจปั ญหำต่ำงๆ ที่เกิดในสังคมยุคใหม่ ซึ่ง สำเหตุของ
ปั ญหำที่เกิดขึน้ ส่วนหนึ่งมำจำกสภำพแวดล้ อมของสังคม และควำมเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสกำรพัฒ นำ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรไร้ พรมแดน ซึ่งต่ำงมุ่งเน้ นกำรแข่งขันเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คง
ทำงเศรษฐกิจ ทำให้ คนนิยมวัตถุมำกขึ ้น ก่อให้ เกิดปั ญหำด้ ำนพฤติกรรมในกลุ่มนักศึกษำ ซึ่งเป็ นผู้ที่อยู่ในวัย
เรี ยน ซึ่งเป็ นช่วงวัยรุ่น เช่น ปั ญหำสังคม ปั ญหำกำรก่อเหตุทะเลำะวิวำทของนักศึกษำ ปั ญหำกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติดในกลุม่ นักศึกษำ ปัญหำนักศึกษำประพฤติไม่เหมำะสมในเวลำเรี ยน ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ ใน
วัยเรี ยน ปั ญหำที่เกิดขึ ้นกับนักศึกษำ ดังกล่ำว พบว่ำ ส่วนหนึ่งมำจำกรำกเหง้ ำแห่งปั ญหำ คือ กำรที่นกั ศึกษำ
ซึ่งเป็ นเยำวชนได้ รับกำรกล่อมเกลำทำงจิตใจไม่เพียงพอ และในบำงกรณีถกู ละเลยจำกสถำนศึกษำที่ปลูกฝั ง
ในเรื่ องศีลธรรม จริ ยธรรม วัฒนธรรมอันดีงำม จนทำให้ ขำดควำมสำนึกในหน้ ำที่ขำดควำมรู้ สึกผิดชอบชั่วดี
ขำดกำรใช้ สติพิจำรณำยังคิ
้ ด และแสดงออกมำเป็ นพฤติกรรมภำยนอกที่ไม่เหมำะสม อีกทังสภำพแวดล้
้
อม
รอบตัว นักศึกษำ เยำวชน ที่ถกู ยุยงส่งเสริ ม ชักจูงและโน้ มน้ ำวอย่ำงต่อเนื่องด้ วยรู ปแบบที่มีกำรพัฒนำอย่ำง
หลำกหลำยทำให้ ยำกต่อกำรควบคุม ป้องกัน และแก้ ไข เว้ นแต่นักศึกษำ ซึ่งเป็ นเยำวชนเหล่ำนัน้ จะถูกจัด
ระเบียบทำงควำมคิด จนมีจิตใจที่ใฝ่ ดีและมีพลังใจที่เข้ มแข็งสำมำรถเป็ นภูมิค้ มุ กันต้ ำนทำนสำเหตุปัจ จัย
ในทำงเสื่อมที่จะเข้ ำมำทำลำยคุณภำพชีวิตที่ดีงำมได้ โดยอำศัยหลักของกำรเสริ มสร้ ำงคุณธรรมและจริ ยธรรม
ให้ แก่เยำวชน (เมธำ สังขวิจิตร, 2560) โดยนักศึกษำก็ต้องมีกำรศึกษำในเรื่ องของกำรรู้เท่ำทันปั ญหำ สำเหตุ
ของปั ญหำและได้ ทรำบแนวคิดที่ดีเพื่อกำรจัดระเบียบทำงควำมคิดสำหรับกำรผจญกับปั ญหำที่ถงั่ โถมเข้ ำมำ
อยูต่ ลอดเวลำ นับวันยิ่งจะรุนแรงมำกขึ ้นทุกที แนวคิดแนวทำงจำกสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่
ได้ ให้ ไว้ เป็ นหลักแนวทำง จะได้ เป็ นหลักยึดที่ดีอย่ำงหนึง่ ของนักศึกษำในกำรที่จะใช้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมยุคใหม่นี ้ได้
อย่ำงเหมำะสม อย่ำงมีภูมิต้ำนทำนที่แน่นหนำ ไม่หันไปสู่ทำงเสื่อม อันจะส่งผลต่อตนเอง คร อบครัว และ
ประเทศชำติ ที่จะมีบคุ คลที่มีคณ
ุ ภำพ เป็ นที่พึ่งของคนรอบข้ ำง ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมได้ เป็ นอย่ำงดี ตำม
ควำมมุ่งหวังของมหำวิทยำลัยที่จะให้ นกั ศึกษำเป็ นบันฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป คณำจำรย์ทกุ คนไม่อยำกที่จะมี
ศิษย์ที่เก่งมำก สำมำรถคิดค้ นประดิษฐ์ สิ่งต่ำงๆได้ ดี มำก เป็ นแพทย์ก็รักษำโรคให้ หำยได้ เก่งมำก เป็ นพยำบำล
เป็ นเภสัชกร เป็ นวิศวกร หรื อเป็ นบัณฑิตในสำขำวิชำอื่นๆที่เก่งมำก มีควำมฉลำดหลักแหลมเป็ นเยี่ยม แต่เป็ น
คนที่เห็นแก่ตวั คุยกับใครไม่ร้ ูเรื่ อง เข้ ำกับใครไม่ได้ ไม่มีคนคบค้ ำสมำคมด้ วยเลย ไม่สำมำรถทำงำนกับคนอื่น
ได้ กำรศึกษำให้ เข้ ำใจสังคมยุคใหม่ กำรเกิดขึ ้นของปัญหำต่ำงๆ ต่อวัยรุ่นในสังคมยุคใหม่ ปัญหำที่มีผลมำจำก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และกำรได้ ใช้ ควำมคิดในกำรประยุกต์ใช้ เทคนิค หลักกำรในกำรแก้ ปัญหำในสังคมยุคใหม่
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และกำรประยุกต์ ใช้ เ ทคนิ ควิธี ตำมแนวทำงของสมเด็จ พระพุทธโฆษำจำรย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แนวทำง
พระพุทธศำสนำ หรื อแนวทำงอื่นๆ เพื่อให้ สำมมำรถแก้ ไขปั ญหำและนำมำจัดกำรชีวิตในท่ำมกลำงควำม
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมสมัยใหม่ ดังนันในหั
้ วข้ อนี ้จึงนับว่ำมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก ในกำรศึกษำเพื่อเป็ น
พื ้นฐำนของกำรใช้ ชีวิตของนักศึกษำในรัว้ มหำวิทยำลัย และกำรใช้ เป็ นแนวคิดสำหรับกำรเป็ นบัณฑิตที่ดี เป็ น
คนดีของสังคม ที่สงั คมพึง่ ได้ ตอ่ ไปในอนำคต
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