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ส่วนน า 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา 
 
 

ปัจจุบันปัญหำสังคมไทยได้ทวีควำมรุนแรงของปัญหำในหลำยๆ ด้ำน และมีควำมหลำกหลำย
สลบัซบัซ้อนมำกขึน้ หำกตดิตำมขำ่วทำงส่ือออนไลน์ หรือส่ือมวลชน ทัง้หนงัสือพิมพ์ วิทย ุหรือโทรทศัน์ จะเห็น
ว่ำมีปัญหำท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับนกัศึกษำ เกิดขึน้แทบทุกวนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัง้ครรภ์ในวยัเรียน กำรท ำแท้ง กำร
เล่นกำรพนนั กำรติดยำเสพติด กำรทุจริตในกำรสอบ กำรค้ำประเวณีในวยัเรียน กำรเผำหอพัก เผำท ำลำย
อำคำรเรียน  กำรทะเลำะ ท ำร้ำยเพ่ือนนกัศึกษำ กำรท ำร้ำยตนเอง กำรฆ่ำตวัตำย และอ่ืนๆ อีกมำกมำย จน
กลำยเป็นเร่ืองธรรมดำส ำหรับกำรรับรู้ข่ำวสำรเหล่ำนีม้ำกขึน้เร่ือยๆ  ในหัวข้อวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่จึงมุ่งให้
นกัศกึษำได้ศกึษำถึงกำรเปล่ียนแปลงของสงัคมยคุใหม ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเภทของสงัคม เร่ืองท่ีสงัคม
ก้ำวสูก่ำรปฏิวตักิำรส่ือสำรเป็นสงัคมข้อมลูข่ำวสำรเตม็รูปแบบ กำรรู้จกัควำมเป็นวยัรุ่นเพ่ือกำรใช้ชีวิตในสงัคม
ยคุใหม ่ท่ีส ำคญัอยำ่งยิ่งคือเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรรู้จกัควำมเป็นวยัรุ่นเพ่ือกำรใช้ชีวิตในสงัคมยคุใหม ่ทัง้ท่ีเก่ียวกบั
วยัรุ่น วยัท่ีนกัศกึษำต้องท ำควำมเข้ำใจ เพ่ือเข้ำใจตนเอง พฒันำกำรด้ำนอำรมณ์ของวยัรุ่น และพฒันำกำรทำง
สงัคมของวยัรุ่น ประเด็นท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไปของสงัคมท่ีเต็มไปด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั (Digital Age) 
นักศึกษำจะได้ศึกษำเก่ียวกับ ปัญหำส ำคญัของกำรสู่โลกยุคใหม่ของวัยรุ่น ทัง้ท่ีเก่ียวกับปัญหำจำกกำรใช้
อินเตอร์เน็ท ปัญหำเก่ียวกับกำรมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่เหมำะสม และปัญหำกำรเสพส่ือลำมกอนำจำร ประเด็นท่ี
เก่ียวกับวัยรุ่นท่ีอำจำรย์อมรวิชญ์ นำครทรรพ ได้เคยศึกษำเอำไว้เก่ียวกับรำกเหง้ำของปัญหำวัยรุ่น อัน
ประกอบด้วยบำป 7 ประกำร ในสว่นของมหำวิทยำลยัมหิดลได้ก ำหนดปัญหำท่ีพบบอ่ยในนกัศกึษำท่ีนกัศกึษำ
ควรจะได้รับรู้เพ่ือเข้ำใจปัญหำท่ีพบบ่อยในกำรเข้ำมำศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยมหิดล ปัญหำท่ีนักศึกษำจะได้
ศกึษำให้เข้ำใจคือเร่ืองของควำมเครียด โดยจะมีหลำยส่วนเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พรำะเป็นปัญหำส ำคญั ท่ีอำจส่งผล
ตอ่กำรใช้ชีวิตของนกัศกึษำในหลำยประกำรและพบว่ำในอดีตท่ีผ่ำนมำหลำยมหำวิทยำลยัก็ประสบกับปัญหำ
ท่ีเก่ียวกบัควำมเครียดของนกัศึกษำแล้วส่งผลอนัยิ่งใหญ่ขึน้ ซึ่งอำจเลวร้ำยถึงขัน้ท่ีจะส่งผลต่อกำรฆ่ำตวัตำย
ของนกัศึกษำได้ จึงจ ำเป็นต้องศึกษำให้มำกในเร่ืองนีท้ัง้ ปัญหำควำมเครียด วิธีจดักำรกับควำมเครียด กำร
เปล่ียนแปลงร่ำงกำยเม่ือมีควำมเครียด สำเหตขุองควำมเครียด และผลของควำมเครียดตอ่ชีวิต รวมถึงปัญหำ
ท่ีเกิดจำกเทคโนโลยีสมยัใหม ่

ส ำหรับเนือ้หำในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรแก้ปัญหำก็จะมีรำยละเอียดเก่ียวกบักำรแก้ปัญหำในกำรใช้ชีวิตใน
สงัคมยคุใหมซ่ึง่เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัอยำ่งมำก ในหวัข้อนีจ้งึประกอบด้วย กำรรู้จกัเลือกใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่และ
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กำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ เก่ียวกับควำมเครียดจะมีเก่ียวกับกำรแก้ปัญหำเก่ียวกับควำมเครียด
ของนกัศกึษำ ในส่วนของวยัรุ่นจะมีกำรแก้ปัญหำวยัรุ่นในสงัคมยุคใหม่ ในกำรประยกุต์แนวคิดส ำหรับกำรใช้
ชีวิตในสงัคมยุคใหม่ ประกอบด้วย หลกักำรส ำคญัของสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 3 หลกักำร
ส ำคัญ ได้แก่ หลักกำรธรรมนูญชีวิต หลักกำรสู่ควำมเป็นคนสมบูรณ์แบบ และหลักเสริมสร้ำงปัญญำ 
นอกจำกนีก็้มีหลักกำร “คำถำเอำชนะอุปสรรค” ของภำวัน และหลักกำรข้อส ำคญัของกำรลดควำมเส่ียง 3 
ประกำรของนกัศกึษำ ส่วนท้ำยของหวัข้อนีจ้ะมีรำยละเอียดของกำรบริหำรจดักำรชีวิตของนกัศกึษำท่ีจะใช้ใน
กำรน ำแนวคิดท่ีมีมำประยุกต์ใช้ในกำรใช้ชีวิตในสงัคมยุคใหม่ทัง้ขณะท่ีก ำลงัศึกษำอยู่ในระดบัมหำวิทยำลยั
หรือหลงัจำกจบเป็นบณัฑิตไปแล้วและน ำไปใช้ในกำรท ำงำนในองค์กรตำ่งๆ ตอ่ไป 
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วิธีการใช้ชีวิตยุคใหม่ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา 
 
การเปล่ียนแปลงของสังคมยุคใหม่ 
 
 สงัคมอำจแบง่ออกเป็นสงัคมท่ีมีควำมแตกตำ่งกนั อำจแบง่สงัคมออกได้ตำมเกณฑ์ตำ่งๆของกำรแบง่
ประเภท เช่น กำรแบ่งสังคมออกเป็นยุคต่ำงๆ ตัง้แต่ยุคโบรำณมำจนปัจจุบนั อำจแบ่งตำมลักษณะของภูมิ
ประเทศ หรืออำจแบ่งตำมลกัษณะของควำมเป็นเมือง ทัง้สงัคมเมือง กึ่งเมือง และชนบท ดงัท่ีปรำกฎในกำร
แบ่งประเภทของสงัคมไว้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ เพ่ือให้นกัศึกษำมีควำมเข้ำใจง่ำยขึน้และได้มีควำมเข้ำใจใน
สงัคมสมยัใหมม่ำกขึน้ จงึได้น ำกำรแบง่ประภทของสงัคม 2 ประเภทมำอธิบำย ดงันี ้

1. สงัคมชำวบ้ำน (Folk society) หรือสงัคมชนบท (Rural society)  
2. สงัคมสมยัใหม ่(Modern society) หรือสงัคมเมือง (Urban society) 
โดยสังคมชำวบ้ำนหรือสังคมชนบท เป็นสังคมท่ีผู้คนมีชีวิตอยู่อย่ำงเรียบง่ำยมีควำมผูกพนักันทำง

จิตใจสงูติดตอ่สมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีไม่เป็นทำงกำร สงัคมชำวบ้ำนมีลกัษณะท่ีส ำคญั คือ กำรแบง่งำนกนัน้อย
และงำนประเภทช ำนำญพิเศษมีน้อย อำชีพส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร โดยใช้แรงงำนในครัวเรือนช่วยกนัท ำ มี
ควำมผูกพันทำงสำยเลือดของสังคมแบบชำวบ้ำนมีมำก โดยมีลักษณะสังคมแบบครอบครัว (Familistic 
societies) กิจกรรมทำงสงัคมทัง้หลำยมีศนูย์กลำงกำรปฏิบตังิำนภำยในกลุม่สมำชิกครอบครัวท่ีเป็นเครือญำติ
กัน สถำนภำพทำงสงัคมมกัจะก ำหนดบทบำทลงไปอย่ำงแน่นอนตำมสถำนภำพของครอบครัวและสงัคมไม่
ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลงมำกนกั สมำชิกของสงัคมแบบชำวบ้ำน มกัจะมีกำรยึดเหน่ียวน ำ้ใจ    ต่อกันและร่วม
แรงร่วมใจกนัคอ่นข้ำงสงู โดยเฉพำะเม่ือจะต้องท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบโต้กับผู้ อ่ืนในสงัคมอ่ืน กำรติดตอ่สมัพนัธ์
กนัของสมำชิกสงัคมในสงัคมแบบชำวบ้ำนเป็นไปในลกัษณะชอบพอกนัเป็นส่วนตวัมำกกว่ำท่ีจะติดตอ่กันตำม
สถำนภำพหรือต ำแหน่งหน้ำท่ีทำงสงัคม แบบแผนกำรติดตอ่สมัพนัธ์กนัจะเป็นแบบง่ำยๆ ไม่คอ่ยสนใจรูปแบบ
ท่ีเป็นทำงกำร มักยึดเหน่ียวอยู่กับคุณธรรมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเคยปฏิบัติสืบต่อกันมำ กระบวนกำร
พฤติกรรมตำ่ง ๆ ของผู้คนในสงัคมแบบนีเ้ป็นไปตำมแบบแผนท่ีผู้คนรุ่นก่อนเคยท ำต่อเน่ืองกนัมำแตเ่ดิม กำร
เปล่ียนแปลงทำงสงัคมจึงเป็นไปในระดบัท่ีต ่ำ กำรคิดใหม่ สร้ำงใหม่ท ำได้ยำก เพรำะหำคนปฏิบตัิตำมได้น้อย  
และวิธีกำรปกครองหรือควบคมุทำงสงัคมในสงัคมแบบชำวบ้ำน มกัถือปฏิบตัิ    ตำมธรรมเนียมประเพณีท่ี
ปฏิบตักินัมำมำกกว่ำตวับทกฎหมำย ผู้ ท่ีเป็นหวัหน้ำด้ำนปกครองมกัยึดปฎิบตัิตำมแนวคิดควำมเช่ือมำกกว่ำท่ี
จะยดึถือตำมหลกัเหตผุลท่ีพิจำรณำจำกหลำยๆ ฝ่ำย  
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สงัคมสมยัใหม่ จะมีลกัษณะเป็นสงัคมเมืองผู้คนไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีควำมสมัพนัธ์กัน
ตำมหน้ำท่ีกำรงำน ควำมสัมพันธ์กันในลักษณะส่วนตัวมีน้อย ควำมเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่มีอย่ำงจ ำกัด จำกกำร
พฒันำเทคโนโลยีกำรส่ือสำรท ำให้กำรส่งข้อมลูข่ำวสำรแลกเปล่ียนระหว่ำงกันท ำได้สม ่ำเสมอและรวดเร็วขึน้ 
ประกอบกับกำรสร้ำงเส้นทำงคมนำคม ท ำให้กำรเดินทำงสะดวกยิ่งขึน้ และด้วยเหตผุลของกำรขยำยตวัของ
สังคมเมืองเข้ำสู่ชนบทมีมำกขึน้ จึงท ำให้สังคมชำวบ้ำนท่ีมีวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมมีให้เห็นค่อนข้ำงน้อย โดย
แนวโน้มของสงัคมแบบชำวบ้ำนจะค่อยเปล่ียนไปเป็นสงัคมสมยัใหม่มำกยิ่งขึน้  (ธรรมนูญ เพ็งทอง, 2559)  
จำกกำรศกึษำของนกัวิชำกำรเก่ียวกบัสงัคมสมยัใหม ่พบว่ำบริบทของสงัคมสมยัใหม่เป็นสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง
จำกระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมพึ่งตนเอง ผสมกบัระบบศกัดินำเป็นระบบทนุนิยมอตุสำหกรรม ซึ่งมีกำร
เปล่ียนแปลงวิถีกำรผลิตและวิธีกำรจดัองค์กรของมนษุย์เป็นกำรจ้ำงแรงงำนและกำรผลิตสินค้ำเพ่ือขำย ท่ีต้อง
เน้นควำมร่วมมือและกำรแข่งขันกันในเชิงประสิทธิภำพมำกขึน้ เป็นโลกท่ีซับซ้อน พึ่งพำกันและกัน มีกำร
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว และมีควำมไม่แน่นอนสูงซึ่งโดยพืน้ฐำนแล้วสงัคมสมยัใหม่เป็นสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงมำ
จำกสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอตุสำหกรรม (วิทยำกร เชียงกลู, 2553)  

อำจสรุปได้ว่ำบริบททั่วไปของสังคมสมัยใหม่มีทัง้ควำมเป็นอุตสำหกรรมและควำมเป็นเทคโนโลยี
สำรสนเทศผสมผสำนกนัและท่ีส ำคญัมีควำมสมัพนัธ์กบัระบบทนุนิยม ซึ่งมีองค์ประกอบส ำคญัคือ ปัจจยักำร
ผลิตทัง้หลำยเป็นของนำยทุนหรือเอกชนจ ำนวนน้อยส่วนประชำชนจ ำนวนมำกมิได้มีสิทธิเป็นเจ้ ำของหรือ
ครอบครองปัจจยักำรผลิตใดๆ พวกเขำมีฐำนะเป็นมนุษย์แรงงำนท่ีต้องท ำงำนแลกกับค่ำจ้ำง นอกจำกจะมี
ฐำนะเป็นแรงงำนซึง่จดัเป็นผู้ผลิตแล้วแรงงำนกลุม่นีย้งัมีฐำนะเป็นผู้บริโภคหลกัของสงัคมสมยัใหม่อีกด้วย เม่ือ
มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่มีควำมสัมพันธ์กับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไม่ว่ำจะเป็นเคร่ืองจักรกล คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต รวมทัง้มีควำมสมัพนัธ์กับเศรษฐกิจทุนนิยม ควำมแปลกแยกของมนุษย์ในสงัคมสมยัใหม่จึงไม่
อำจหลีกพ้นจำกปัจจยัเหลำ่นีไ้ปได้ (สำคร สมเสริญ, 2556) 

เม่ือสงัคมยคุใหมมี่กำรเปล่ียนแปลงไป จงึต้องมีควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงของสงัคมดงักลำ่ว
และสำมำรถสรุปกำรเปล่ียนแปลงของสงัคมมี 2 รูปแบบส ำคญัคือ 

1) กำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคม  หมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมนุษย์ซึ่งมีได้หลำย
แบบ เช่น  เปล่ียนแปลงขนำดของควำมสมัพันธ์จำกขนำดใหญ่เป็นขนำดเล็ก  หรือจำกขนำดเล็กเป็นขนำด
ใหญ่  หรือเปล่ียนแปลงประเภทของควำมสมัพนัธ์  เชน่  เปล่ียนควำมสมัพนัธ์จำกเพ่ือนเป็นควำมสมัพนัธ์แบบ
สำมีภรรยำเพรำะแต่งงำนกัน  เปล่ียนควำมสมัพนัธ์แบบเพ่ือนเป็นควำมสมัพนัธ์แบบพ่อค้ำกับลูกค้ำเพรำะมี
กำรซือ้ขำยสินค้ำกนั  หรือเปล่ียนแปลงสถำนภำพของผู้ ท่ีอยู่ในควำมสัมพนัธ์  เช่น  สถำนภำพหญิงไทยสงูขึน้
เม่ือเทียบกบัสมยัก่อน   
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2) กำรเปล่ียนแปลงทำงวัฒนธรรม  หมำยถึงส่วนท่ีเป็นวัฒนธรรมของสังคม  อันได้แก่  ควำมรู้  
ควำมคิด  ค่ำนิยม  อุดมกำรณ์  และบรรทดัฐำนทำงสงัคม  ซึ่งรวมขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ  ของสงัคม  
รวมทัง้วัตถุท่ีควบคู่มำกับสิ่งนัน้ๆ ด้วย  ตวัอย่ำงกำรเปล่ียนแปลงทำงวัฒนธรรมท่ีเห็นได้ชัด  เช่น  ควำมรู้  
ควำมคดิ  คำ่นิยม  อดุมกำรณ์  หรือแม้แตบ่รรทดัฐำนทำงสงัคมจำกวฒันธรรมจำกตำ่งชำตเิข้ำมำสู่วฒันธรรม
ไทย  เป็นเหตใุห้ละเลยหรือหลงลืมวฒันธรรมไทยบำงอยำ่งไป 
   กำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคมและวฒันธรรมมีควำมเก่ียวข้องกนัเสมอ  เชน่  เม่ือมีประชำกรเพิ่มขึน้ กำร
จดัระบบกำรศึกษำย่อมเปล่ียนไป  มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนแก่นกัศึกษำจ ำนวนมำกท ำให้ต้องประดิษฐ์ส่ือ
กำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะกบัผู้ เรียนจ ำนวนมำก  มีกำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในงำนทะเบียนและวดัผล  เป็นต้น  
เม่ือมีกำรขยำยถนนเข้ำไปในชนบทย่อมเกิดร้ำนค้ำและโรงงำนอุตสำหกรรม  ท ำให้ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคน
ชนบทในท้องถ่ินนัน้เปล่ียนแปลงไปเป็นควำมสัมพันธ์แบบคนในเมืองมำกยิ่งขึน้  แสดงให้เห็นว่ำกำร
เปล่ียนแปลงทำงสงัคมและทำงวฒันธรรมเป็นปรำกฎกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลำในสังคม ซึง่กำรเปล่ียนแปลงนี ้
ก็จะเกิดผลทัง้สองด้ำนทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ ดงันี ้

1) ผลด้ำนบวก  กำรเปล่ียนแปลงช่วยให้มนุษย์มีควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึน้  เช่น  ท ำให้มนุษย์หำ
อำหำรได้มำกขึน้  ผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกสบำยได้มำกขึน้  ติดต่อถึงกันไ ด้
อยำ่งรวดเร็วยิ่งขึน้  เป็นต้น 

2) ผลด้ำนลบ  กำรเปล่ียนแปลงท ำให้เกิดมลภำวะ  กำรเป็นทำสของผลิตผลซึ่งเกิดจำกกำรน ำเอำ
เทคโนโลยีเข้ำช่วย  โดยเฉพำะทำสทำงเศรษฐกิจ  ค่ำนิยมทำงวัตถุ  ควำมมั่งคัง่ร ่ำรวย  นอกจำกนัน้ควำม
สะดวกสบำยเกินไปบำงครัง้ท ำให้คนเกียจคร้ำนไม่รู้จักช่วยตนเอง  ควำมสมัพนัธ์ของผู้คนเปล่ียนไป  เป็นต้น 
(แสงเทียน อยูเ่ถำ, 2559) 

จำกกำรท่ีสังคมไทยยุคปัจจุบันมีสิ่ง ท่ีเ ร้ำเกิดขึน้อย่ำงมำกมำย บำงอย่ำงได้ส่งผลกระทบต่อ
ควำมสมัพนัธ์ในครอบครัว เช่น กำรนัง่คยุกนั เห็นอกเห็นใจกนั ปรับทกุข์กนั หรือแม้แตก่ำรให้ค ำแนะน ำตอ่กัน 
จะลดน้อยลงไป ในขณะท่ีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือแหล่งบนัเทิง 
กลบัเติบโตขึน้อย่ำงรวดเร็ว จนท ำให้สมำชิกในครอบครัวมีเวลำอยู่ด้วยกันน้อยลง จนกลำยเป็นปัญหำของ
ครอบครัวและสงัคมตำมมำ นกัศึกษำบำงคนอำจจะขำดควำมอบอุ่น แล้วหนัหน้ำไปหำกลไก เคร่ืองมือ หรือ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นเพ่ือน เชน่ คอมพิวเตอร์ หรือกำรเลีย้งสตัว์ สนุขั หรืออำจเป็นสตัว์อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็น
เคร่ืองมือกลแบบเด็กญ่ีปุ่ น ในครอบครัวท่ีไม่สำมำรถเลีย้งสัตว์หรือสุนัขได้จริง อำจท ำให้เป็นคนขำดควำม
ละเอียดออ่น ในเชิงสมัพนัธ์และในอีกหลำยกรณีก็อำจน ำไปสูค่วำมรุนแรงในครอบครัวได้  (คม ชดั ลกึ, 2560) 

ภำพข่ำวท่ีพบตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ เก่ียวกับกำรท่ีพ่อหรือแม่ตบตี ท ำร้ำยลูกก็ยังมีให้พบเห็นอยู่ 
สำเหตสุ่วนหนึ่งอำจเกิดจำก กำรท่ีพวกเขำไม่ได้ฝึกฝนกำรพดูท่ีไม่ได้ระมดัระวงั กำรใช้ถ้อยค ำระหว่ำงกนั จน
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กลำยเป็นปัญหำท่ีเกิดขึน้ในสงัคมยคุใหม ่ประกอบกบั เรำจะปฏิรูปกำรศกึษำ ซึ่งกำรเรียนกำรสอนจะเน้นเร่ือง
กำรคิดเป็น ท ำเป็น มีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตน ซึ่งเด็กจะกลำยเป็นคนท่ีเปิดตวัมำกขึน้ มีควำม
คิดเห็นมำกขึน้ ในขณะท่ีบำงครอบครัว พ่อแม่อำจจะปรับตวัไม่ทนักบัลกัษณะใหม่ของลกู โดยมองว่ำเป็นกำร
เถียงพ่อแม่ ฉะนัน้ นอกจำกกำรสอนให้เด็กแสดงควำมคิดเห็นมำกขึน้แล้ว จะต้องสอบให้เด็กรู้จักวิธีพูดท่ี
เหมำะสม ประกอบกบักำรแสดงควำมเห็นในทำงท่ีถกูท่ีควรด้วย ไมเ่ชน่นัน้ จะท ำให้เกิดปัญหำควำมสมัพนัธ์ใน
ครอบครัวตำมมำ  

ประเด็นท่ีส ำคญัก็คือ ควรรีบแก้ไขปัญหำเหล่ำนี ้ก่อนท่ีทุกอย่ำงจะสำยเกินไป โดยเร่ิมจำกกำรสร้ำง
สำยสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว สร้ำงควำมผูกพนัระหว่ำงกัน บำงครอบครัวท่ีพ่อแม่ต้องท ำมำหำกิน ไม่มีเวลำ
ให้กับลูก ก็ต้องปรับตวัให้สมดลุระหว่ำงกำรท ำมำหำกินกับกำรดูแลลูก พ่ีกับน้องก็ต้องสร้ำงควำมผูกพนักัน 
ไมใ่ชค่นหนึง่ไปทำงหนึง่ อีกคนไปทำงหนึง่ จะท ำให้เกิดกำรไมรู้่จกักนั  

ดังนัน้ กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ด้วยภำษำท่ีใช้ก็ดี ด้วยกิริยำท่ำทำงก็ดี จึงเป็นสิ่งท่ีสมำชิกทุกคนใน
ครอบครัวจะต้องพดูให้เข้ำใจตรงกนัวำ่ มีควำมจ ำเป็นอยำ่งไร ไมมี่อะไรจะทดแทนควำมสมัพนัธ์ท่ีดีได้ ควำมรัก
ควำมอบอุ่น ของคนท่ีมีตอ่กนั ต้องแสดงออกไม่ใช่สิ่งท่ีถกูปกปิดไว้ภำยใน และสมัพนัธ์ภำพท่ีดี ไม่ได้ขึน้อยู่กบั
จ ำนวนสมำชิกท่ีอยูร่วมกนัในครอบครัว แตข่ึน้อยู่กบัภำพของกำรสร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกนัและกนัมำกกวำ่ (กรม
สขุภำพจิต, 2559) 

สถำบนัครอบครัวของสงัคมไทยปัจจบุนัถึงกำรณ์ "วิกฤติ" สถำบนัครอบครัวในสงัคมไทยปัจจบุนัก ำลงั
อ่อนแออย่ำงรุนแรง และก ำลงัก้ำวเข้ำสู่วิกฤติ จำกปัญหำกำรหย่ำร้ำงของคนไทยสูงขึน้ทกุปี  และมีแน้วโน้ม
เพิ่มสงูมำกขึน้ ปัจจบุนัพอ่แมส่ญูเสียควำมมัน่ใจในกำรเลีย้งลกูและในควำมมัน่คงของครอบครัว เกรงวำ่ตนเอง
จะเลีย้งลูกให้มีควำมสุขไม่ได้บ้ำง สูญเสียควำมภูมิใจในตนเองบ้ำง ท้อแท้หมดหวังว่ำชีวิตจะไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมท่ีตัง้ใจบ้ำง และท่ีส ำคญัท่ีสดุกำรสญูเสียเหล่ำนีส้่งผลให้บคุคลดงักล่ำวมีระดบัควำมเครียดท่ี
เกิดจำกปัญหำครอบครัวมำกขึน้ สว่นปัญหำท่ีพอ่แมต้่องเผชิญท่ีส ำคญั มีดงันี ้

1) ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ กำรหำรำยได้ให้พอแก่คำ่ใช้จ่ำย ท ำให้มีเวลำดลูกูน้อยลง นอกจำกนีย้งัพบว่ำ 
พ่อแม่มำกกว่ำร้อยละ 80 ไม่ได้รับสวสัดิกำร หรือสิทธิพิเศษใด ๆ จำกท่ีท ำงำน และจำกรัฐบำล ท ำให้แม่มกัจะ
มีปัญหำซึมเศร้ำ หรืออำจจะเป็นคนจู้ จ่ีขีบ้่นในอัตรำท่ีสูงมำกขึน้ ขณะเดียวกับท่ีพ่อมักจะมีปัญหำด้ำ น
พฤตกิรรมตดิ เหล้ำ บหุร่ี หรือยำเสพตดิอ่ืน ขำดควำมใกล้ชิดกบั "ลกู" อำจจะสง่ผลถึง "สขุภำพจิตของเดก็" และ
เดก็อำจเติบโตมำอยำ่งขำดควำมอบอุ่น กลำยเป็นคนท่ีมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว ขำดคณุธรรม จริยธรรม เพรำะเด็ก
ท่ีกระท ำผิดมำกกวำ่คร่ึงมำจำกครอบครัวท่ีมีสภำพปัญหำในครอบครัวแบบนี ้

2) ปัญหำกำรเข้ำใจ รู้ทนัควำมคิดใหม่ ๆ ของลกู ๆ ในเชิงคณุภำพเม่ือเปรียบเทียบระหว่ำงครอบครัว
พอ่เลีย้งลกู กบัครอบครัวแมเ่ลีย้งลกู จะมีควำมแตกตำ่งอยำ่งเห็นได้ชดั คือ หำกเป็นครอบครัวท่ีมี "แมเ่ลีย้งลกู" 
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พบว่ำผู้หญิงมกัจะมีควำมกงัวลใจเก่ียวกบักำรหำรำยได้ และมีปัญหำทำงอำรมณ์ได้ง่ำยกว่ำ เพรำะเป็นเพศท่ี
อ่อนไหวท่ีส ำคญั คือ พบว่ำภำวะของแม่ในครอบครัวเลีย้งลูก จำกภำวะครอบครัวแตกแยก หย่ำร้ำงหรือจำก
กำรเสียชีวิตของสำมีจะมีปัญหำซมึเศร้ำในอตัรำท่ีสงูขึน้ และเป็นปัญหำท่ีน่ำห่วงของครอบครัวแมเ่ลีย้งลกูโดย
ล ำพงัมำก แต่ก็ยงัมีข้อได้เปรียบคือควำมเป็นผู้หญิงจะมีสญัชำตญำณของควำมเป็นแม่ท่ีถูกปลูกฝังในเร่ือง
ของกำรอบรมเลีย้งดลูกู  จงึท ำให้มีควำมใกล้ชิดกบัลกูได้มำกกวำ่ผู้ชำยอยำ่งเห็นได้ชดั  

ส ำหรับ ครอบครัวท่ีมี "พ่อเลีย้งลูก" ปัญหำท่ีพบ คือ ลูกขำดควำมใกล้ชิดกับพ่อเน่ืองจำกพ่ออำจใช้
เวลำส่วนใหญ่อยู่กับงำนเพ่ือหำเลีย้งครอบครัว จึงท ำให้ขำดเวลำในกำรอยู่กับลูก และในแง่ของปัญหำทำง
อำรมณ์บำงคนก็อำจจะแสดงออกมำในรูปแบบของควำมหงุดหงิด โมโห พฤตกิรรม เชน่นีอ้ำจท ำให้ลกูห่ำงเหิน
ได้ง่ำย พอ่บำงคนมีพฤตกิรรมติดเหล้ำ ตดิบหุร่ี จงึเป็นปัญหำท่ีนำ่กงัวลเพรำะเด็กอำจจะซมึซบัเลียนแบบในจุด
นีไ้ด้ อีกเร่ืองหนึ่งส ำหรับครอบครัวท่ีมีพ่อเลีย้งลกู คือ กำรเลีย้งดูลกูผู้หญิง พ่อบำงคนนิ่งเฉย เพรำะไม่รู้จะต้อง
เลีย้งดลูกูผู้หญิงอยำ่งไรดี ซึง่อำจจะท ำให้เดก็ รู้สกึวำ่ท ำไมพอ่ไมเ่ข้ำใจ หรือไมส่นใจ (กรมสขุภำพจิต, 2559) 

ลือชยั ศรีเงินยวง ได้ให้แนวคิดในเร่ืองของสงัคมยุคใหม่ ท่ีมีแต่ควำมสะดวกสบำย แต่เป็นสงัคมท่ีไร้
ควำมสุข ในหัวข้อ “สังคมยุคใหม่-สะดวกสบำย แต่ไร้สุข” ว่ำ สังคมท่ีมีควำมทันสมัยขึน้อย่ำงรวดเร็วแต่
ควำมสขุของคนในสงัคมกลบัไม่ได้เปล่ียนแปลงตำมไปด้วยแตก่ลบัพบว่ำกลบัตรงกนัข้ำมกบัควำมเจริญ และ
ควำมทนัสมยัท่ีเกิดขึน้ ยิ่งเจริญขึน้ ทนัสมยัขึน้ ควำมสขุกลบัยิ่งน้อยลงทกุที โดยท่ำนได้ยกข้อขียนของ เกรกก์ 
อิสเตอร์บรู๊ก (Gregg Easterbrook) จำกหนังสือ เดอะโพรเกรส พำรำดอกซ์ (The Progress Paradox) ท่ีมี
ใจควำมวำ่ “The more progress we make, technologically and materialistically, the more problems we 
create - ยิ่งก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและวตัถมุำกขึน้ กลบัย่ิงสร้ำงปัญหำมำกขึน้” โดยลือชยั ศรีเงินยวง ยงัได้ให้
ควำมเห็นถึง “ชีวิตแบบใหม”่ ท่ีมีลกัษณะกำรเปรียบเทียบฐำนะตนเองกบัผู้ อ่ืนอยูต่ลอดเวลำ จงึเป็นกำรสะท้อน
ให้ตนเองมองเห็นควำมเป็นอยูห่รือฐำนะตนเองเป็น “ควำมจนแบบใหม”่ ลกัษณะควำมจนแบบใหมนี่อ้ำจเรียก
อีกอยำ่งหนึง่วำ่ ควำมจนสมัพทัธ์ มีควำมหมำยคือ ตนเองนัน้ไมไ่ด้มีฐำนะท่ียำกจนจริง หรือไมใ่ชจ่นเพรำะไม่มี
เงิน แตเ่ป็นควำมจนท่ีไมมี่เงินเท่ำกบัคนอ่ืน จนน ำไปสู่กำรเป็นหนีอ้ย่ำงมำกมำยของผู้คนในสงัคมยคุใหม ่หรือ
อำจส่งผลให้เกิดควำมเครียด เพรำะต้องมีชีวิตท่ีแข่งขันกับผู้ อ่ืนอยู่ตลอดเวลำ อำจมีกำรหำทำงออกจำก
ควำมเครียดท่ีเกิดขึน้ด้วยกำรบริโภค เท่ียวเตร่ สนุกสนำนร่ืนเริง จนส่งผลให้เกิดภำระหนีม้ำกขึน้กลำยเป็น
ปัญหำท่ีไมส่ำมำรถแก้ได้ในท่ีสดุ (ลือชยั ศรีเงินยวง, ม.ป.ป.) 
 
สังคมก้าวสู่การปฏิวัตกิารส่ือสารเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารเตม็รูปแบบ 
 สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัล (Digital Age) โดยมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำกขึน้
อย่ำงทวีคณู คือใช้เวลำในกำรเปล่ียนแปลงน้อยลงเม่ือเทียบกับกำรเปล่ียนแปลงในช่วงท่ีผ่ำนมำ กำรพฒันำ
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ในชว่งตัง้แต ่ปี ค.ศ.1970 ในช่วง 50 ปีมีกำรพฒันำเทคโนโลยีกำรคมนำคมส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมเร่ิมแพร่หลำย 
มีกำรติดตอ่ส่ือสำรผ่ำนเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ได้หลำยวิธี เป็นเหตใุห้โลกมีควำมใกล้ชิดติดตอ่กนัง่ำยขึน้
ตำมล ำดับ ผู้ ขับข่ีรถยนต์สำมำรถใช้โทรศัพท์มือถืออย่ำงสะดวกสบำยขณะขับรถยนต์ก็ได้ ดูรำยกำรทำง
สถำนีโทรทศัน์ในประเทศหรือผ่ำนดำวเทียมเป็นเร่ืองปกติ กำรก้ำวเข้ำมำสู่ยคุแห่งกำรใช้โทรศพัท์แบบ Smart 
Phone ซึ่งโทรศพัท์ท่ีรองรับระบบปฏิบตัิกำรแบบเดียวกบัคอมพิวเตอร์ได้ เข้ำมำแทนท่ีคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล 
(Personal Computer) และสำมำรถท ำสิ่งตำ่งๆ ผ่ำนโปรแกรมประยกุต์ (Applications) มำกขึน้  สงัคมโลกจะ
ถูกแรงผลักดันด้วยข้อมูลใหม่ ข่ำวใหม่ ควำมรู้ใหม่ และกำรส่ือสำรแบบใหม่ ได้สะดวกรวดเร็วง่ำยขึน้ 
เหตกุำรณ์ในเวลำนัน้หรือสภำวกำรณ์ของโลกทัง้ท่ีคำดหมำยว่ำจะเกิดหรือไม่คำดหมำยว่ำจะเกิดแต่เกิดขึน้
อย่ำงไม่คำดคิดมำก่อนจะถูกรำยงำนอย่ำงฉบัพลนัทนัทีนำทีตอ่นำทีทำงสถำนีโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมหรือผำ่น
ส่ือในระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต หรือส่ือออนไลน์ สงัคมถกูยน่ย่อให้แคบลงและถกูจดัเป็นหนว่ยย่อยเข้ำไปอยู่
ในระบบของสงัคมเครือข่ำยกำรคมนำคมส่ือสำร กำรพฒันำเทคโนโลยีกำรคมนำคมส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมและ
กำรเกิดขึน้ของส่ืออินเตอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่ำ "ส่ือใหม่" (new media) เกิดสงัคมใหม่ซ้อนทับอยู่กับสงัคมเก่ำ 
จำกผลของเคร่ืองมือส่ือสำรยคุใหมก่่อให้เกิดกระบวนกำรเปล่ียนแปลงหลำยสิ่งหลำยประกำรอยำ่งมำก แม้แต่
ระบบควำมคิดในสงัคมเร่ิมคิดแตกตำ่งไปจำกควำมเช่ือดัง้เดิมไป สงัคมยคุสมยัใหมจ่ะก่อให้เกิดควำมสมัพนัธ์
ของบคุคลหรือสถำนท่ีเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่ำยทำงสงัคมผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต สงัคมสำมำรถส่งสำร
และส่ือสำรกนัได้ง่ำยกว่ำสงัคมดัง้เดิม ส่ือใหม่คือเคร่ืองมือมหศัจรรย์ เป็นผลิตผลของประเทศมหำอ ำนำจทำง
กำรเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเสมือนฟันเฟืองแมเ่หล็กขนำดใหญ่ดงึดดูให้ประเทศเล็กๆ ต้องหมนุตำมฟันเฟือง
ใหญ่ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในหลำยๆ ด้ำน ยำกจะแข็งขืนได้ง่ำยนัก เทคโนโลยีกำรส่ือสำรสมัยใหม่ได้ท ำ
หน้ำท่ีสลำยเส้นแบง่ควำมตำ่งกนัของชำติพนัธุ์ให้สงัคมโลกดกูลมกลืนกว่ำเดมิ เป็นเคร่ืองมือทรงพลำนภุำพให้
คนในโลกสำมำรถติดต่อท ำกำรส่ือสำรรับรู้เร่ืองรำวหรือสถำนกำรณ์ไปพร้อมๆ กันเวลำเดียวกัน มนัเข้ำมำมี
บทบำทอย่ำงมำกในชีวิตประจ ำวนั กำรเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม กำรเสพข้อมูลพร้อมกันของสงัคม
จำกส่ือมวลชนในยุคปฏิวตัิเทคโนโลยีกำรส่ือสำรและข่ำวสำรจะก่อให้เกิดอิทธิพลทำงควำมคิดไม่ว่ำสงัคมจะ
อยูใ่กล้หรือหำ่งไกล มีกำรคำดหมำยไว้ล่วงหน้ำได้ว่ำในอนำคต เม่ือระบบคอมพิวเตอร์พฒันำทนัสมยัขึน้เท่ำใด 
สังคมต่ำงวัฒนธรรม ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตอยู่ห่ำงไกลกันจะ เกิดควำมใกล้ชิดผูกพนัและมี
ควำมเข้ำใจในสภำพท่ีแตกตำ่งกนัมำกขึน้ (ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ, 2560) 
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การรู้จักความเป็นวัยรุ่นเพ่ือการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ 
 
 ในกำรเข้ำสู่วยัท่ีนกัศกึษำต้องเผชิญกบักำรเปล่ียนแปลงคือกำรเข้ำสูว่ยัรุ่นท่ีจะต้องศกึษำเพ่ือให้เกิด
ทกัษะในกำรท่ีจะเรียนรู้ตวัเอง และเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในขณะท่ีตนเองก็มีกำร
เปล่ียนแปลงไปด้วย โดยกำรเปล่ียนแปลงของชว่งวยัสรุปได้ ดงันี ้
วัยรุ่น วัยท่ีนักศึกษาต้องท าความเข้าใจ เพื่อเข้าใจตนเอง 
 เม่ือนกึถึงวยัรุ่น หลำยคนจะนกึถึงควำมมีชีวิตชีวำ  ควำมสดใส  และสนกุสนำนของชีวิตวยัรุ่น บำงคน
อำจคิดถึงควำมรักในวยัรุ่น ท่ีเรียกว่ำ “Puppy Love” ขณะท่ีหลำยคนอำจคิดถึงวยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง จำก
ควำมเป็นเด็กไปสู่วยัหนุม่สำว  ซึง่ท ำให้เกิดควำมรู้สึกแปลกๆใหม่ๆ ทัง้ตื่นเต้นและวิตกกงัวล แตส่ ำหรับพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองของนกัศึกษำท่ีติดตำมข่ำวสำรจำกส่ือมวลชนต่ำงๆ  จะมีควำมรู้สึกหนึ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่ำ เป็นห่วง
ลูกหลำน เพรำะวยัรุ่น สมยันีก้่อปัญหำสงัคมไม่เว้นแต่ละวนั  ไม่เพียงแต่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้ตนเอง   ยงั
สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่พ่อแม ่และคนทัว่ไปในสงัคมด้วย  เชน่  เข้ำกลุม่มัว่สมุเสพยำเสพติด   ขบัรถแข่งบน
ถนนหลวง ยกพวกตีกนั บำงคนใช้จำ่ยฟุ่ มเฟือยเพรำะมีคำ่นิยมทำงวตัถ ุ ตดิกำรพนนัฟตุบอลจนเป็นหนีส้ินต้อง
ลกัขโมยเพ่ือหำเงินมำใช้หนี ้ หรือเล่นเกมจนเสียกำรเรียน   หรือแม้แตปั่ญหำชู้สำวท ำให้ตัง้ครรภ์ หรือท ำแท้ง  
หรือคลอดแล้วน ำทำรกไปทิง้   วยัรุ่น บำงคนหำทำงออกให้ชีวิตไมไ่ด้ก็ตดัสินใจฆำ่ตวัตำย   วยัรุ่น จงึเป็นชว่งวยั
หนึ่งท่ีท้ำทำยนกัวิชำกำร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้คิดหำวิธีกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ หรือช่วยเหลือให้วยัรุ่นก้ำว
ผ่ำนพ้นช่วงวยันีไ้ด้อย่ำงรำบร่ืน   แนวทำงหนึ่งท่ีจะช่วยเหลือวยัรุ่นได้ก็คือ กำรให้ค ำปรึกษำวยัรุ่น  ซึ่งกำรให้
ค ำปรึกษำ (Counseling)   เป็นกระบวนกำรท่ีผู้ ให้ค ำปรึกษำต้องใช้สมัพนัธภำพ (Relationship) ช่วยเหลือผู้
ขอรับค ำปรึกษำ  ให้สำมำรถเข้ำใจตนเอง  เข้ำใจสภำพแวดล้อม และปัญหำท่ีเผชิญอยู่   ท ำให้สำมำรถ
แก้ปัญหำ  และตดัสินใจเลือกเป้ำหมำยในกำรด ำเนินชีวิตของตนเองได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
ดงันัน้กำรให้ค ำปรึกษำวยัรุ่น  จึงมีเปำ้หมำยเพ่ือให้วยัรุ่นได้รู้จกัและเข้ำใจตนเอง   เข้ำใจสิ่งแวดล้อมไม่ว่ำจะ
เป็น พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครู  เพ่ือน หรือบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง    และรู้เท่ำทนัผู้คนในสงัคม   ซึ่งจะช่วยให้วยัรุ่น
หำทำงออกท่ีดีท่ีสดุให้กบัตนเองได้เม่ือประสบปัญหำและมีแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตท่ีเป็นผลดีตอ่ตนเองและ
สังคม     ผู้ ท่ีจะช่วยเหลือวัยรุ่นโดยกำรให้ค ำปรึกษำ   หรือเรียกว่ำ  ผู้ ให้ค ำปรึกษำ  อำจจะเป็นพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ครู  เพ่ือน หรือผู้ ใกล้ชิดวยัรุ่น โดยท่ีผู้ ให้ค ำปรึกษำวยัรุ่นควรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเร่ืองตำ่ง  ๆ 
ได้แก่ ธรรมชำตขิองวยัรุ่นและแนวปฏิบตัใินกำรให้ค ำปรึกษำ  
ธรรมชาตขิองวัยรุ่น                        
          กำรท่ีจะเข้ำใจธรรมชำตขิองวยัรุ่น ผู้ ให้ค ำปรึกษำต้องมีควำมรู้เก่ียวกบัพฒันำกำรของวยัรุ่นทัง้ทำงด้ำน
ร่ำงกำย   อำรมณ์  สงัคม และสตปัิญญำ ดงันี ้  
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1. พฒันำกำรด้ำนอำรมณ์ของวยัรุ่น 
         กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ของวยัรุ่น  ท ำให้บำงครัง้มีผู้ เรียกวยัรุ่น วำ่ วยัพำยบุแุคม  ท่ีเป็นเชน่นีเ้พรำะ
วยัรุ่นมีอำรมณ์เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หรือเรียกว่ำ  หวือหวำ   ซึ่งสำเหตท่ีุส ำคญัเป็นผลมำจำกพฒันำกำร
ด้ำนร่ำงกำย   อีกทัง้วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องปรับตวัทัง้ทำงด้ำนส่วนตวั ครอบครัว  เพ่ือน  และกำรเรียนท ำให้วยัรุ่นท่ี
ปรับตวัไม่ได้  เกิดควำมเครียด  ท ำให้อำรมณ์ไม่มัน่คง  เด๋ียวดีเด๋ียวร้ำย  จนบำงครัง้ท ำให้เกิดควำมขดัแย้งกบั
ผู้ใหญ่   บำงครัง้สง่ผลตอ่สขุภำพกำย  เชน่  ปวดศีรษะ  ปวดท้อง ฯลฯ   ดงันัน้ถ้ำวยัรุ่นบอกพ่อแม่หรือเพ่ือนว่ำ  
“ปวดหวั”  โดยทัว่ไป   ผู้ อ่ืนเม่ือได้ยินเชน่นี ้ มกัจะหำยำแก้ปวดมำให้รับประทำน  ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำท่ีปลำย
เหต ุ และอำจจะแก้ปัญหำผิดทำง   เพรำะกำรท่ีบอกว่ำ “ปวดหวั”ไม่ได้หมำยควำมว่ำ  เขำจะเจ็บป่วยทำงกำย
เสมอไป  บำงครัง้กำรทะเลำะกบัเพ่ือน  กำรถูกครูด ุ กำรสอบตกหรืออ่ืนๆ ก็สำมำรถเป็นเหตใุห้ปวดศีรษะได้
เช่นกนั  สิ่งท่ีวยัรุ่นบอกเป็นเพียงพฤติกรรมภำยนอก    ถ้ำผู้ อ่ืนตอบสนองทนัทีด้วยกำรหำยำมำให้รับประทำน  
ก็จะไม่เข้ำใจปัญหำท่ีแท้จริงของวยัรุ่น   จึงควรให้ค ำปรึกษำวยัรุ่นโดยให้วยัรุ่นได้เล่ำเหตกุำรณ์   เพ่ื อระบำย
ควำมรู้สึก  หรือควำมต้องกำร ซึ่งเป็นพฤติกรรมภำยในของวยัรุ่นจะท ำให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจปัญหำท่ีแท้จริงของวัยรุ่น   
และผู้ อ่ืนควรรับฟังด้วยควำมเข้ำใจ  และกระตุ้นให้วยัรุ่นหำแนวทำงแก้ปัญหำ  ท่ีเหมำะสม   แตบ่ำงครัง้เพียงมี
ผู้ รับฟัง   วยัรุ่นก็รู้สึกดีขึน้ได้  กำรฟังประเภทนีเ้รียกว่ำ  กำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Listening) ซึ่ง
หมำยถึง กำรท่ีผู้ รับฟัง  ฟังอย่ำงตัง้ใจและเข้ำใจทกุอย่ำงท่ีผู้ เขียนต้องกำรส่ือสำร  แล้วตอบสนองกลบัให้ทรำบ
ว่ำ ผู้ ฟังเข้ำใจเขำ  กำรฟังประเภทนีผู้้ รับฟังจึงต้องมีเวลำเพียงพอท่ีจะรับฟัง  และมีทกัษะในกำรส่ือสำรอย่ำง
เข้ำใจ                  
2. พฒันำกำรทำงสงัคมของวยัรุ่น  
        วยัรุ่นต้องกำรเป็นอิสระจำกผู้ใหญ่  ต้องกำรกำรยอมรับจำกเพ่ือน จงึชอบท ำตำมกลุม่เพ่ือน  ลกัษณะทำง
เพศขัน้ท่ีสองจะท ำให้วยัรุ่นชำยและหญิงเร่ิมสนใจซึ่งกันและกัน   และมีควำมพอใจท่ีจะพบปะสงัสรรค์  ร่วม
เล่น  เรียน  ท ำงำน  พดูคยุและแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนั ซึ่งจะพฒันำไปสู่คูรั่กตอ่ไป  พฒันำกำรท่ีเกิดขึน้นี ้
มกัจะส่งผลให้วยัรุ่นกบัผู้ ใหญ่ขดัแย้งกนั เช่น บนัทึกของวยัรุ่นคนหนึ่งได้เขียนไว้ว่ำ  “ครอบครัวฉันมีสมำชิก 6 
คน ฉันเป็นลกูคนท่ี 2 เวลำเพ่ือนมำชวนไปเท่ียว พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ไป กลวัว่ำฉันจะเป็นอะไร  ท ำให้ฉันรู้สึกอึด
อดัมำก... ฉนัอยำกมีอิสระมำกกวำ่นีอ้ยำกให้พอ่แมเ่ข้ำใจวำ่ ฉนัดแูลตนเองได้” (มลูนิธิเดก็. 2547 : 82)  กำรให้
ค ำปรึกษำวยัรุ่นจงึควรให้วยัรุ่นสำมำรถปรับตวัท่ีจะอยูร่่วมกับพอ่แม ่  เพ่ือน  (เพ่ือนเพศเดียวกนั และเพ่ือนตำ่ง
เพศ)  และครูได้   รู้จกัจดักำรควำมขดัแย้ง   และสำมำรถเลือกคบเพ่ือนท่ีดี เพรำะเพ่ือนท่ีดีจะช่วยท ำให้วยัรุ่น
ได้แนวคดิ และวิธีกำรด ำเนินชีวิตท่ีเหมำะสม  ตวัอยำ่งเชน่  กำรสมัภำษณ์ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง  ท่ีสำมำรถสอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยและมีคะแนนเป็นท่ีหนึ่งของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ทัว่ประเทศ ได้ให้ข้อคดิท่ีนำ่สนใจวำ่   เม่ือเข้ำสูว่ยัรุ่นและประสบปัญหำเขำจะปรึกษำเพ่ือน ได้



วิธีใช้ชีวิตยคุใหม่ 

13 
 

ระบำยกับเพ่ือน ก็รู้สึกดีขึน้ และเขำมีเพ่ือนท่ีขยันเรียน บำงทีอยำกไปเล่นเกม ไปดภูำพยนตร์ ก ำลงัจะชวน
เพ่ือน แต่เพ่ือนชวนขึน้ก่อน ชวนไปห้องสมุด เขำก็เลยไปห้องสมุด  จึงเห็นได้ว่ำ เพ่ือนสำมำรถเป็นผู้ ให้
ค ำปรึกษำวยัรุ่นได้ และเพ่ือนท่ีดีจะชว่ยท ำให้วยัรุ่นใช้เวลำวำ่งให้เป็นประโยชน์เหมือนท่ีเพ่ือนท ำ  
 จำกกำรศึกษำในเร่ืองของวัยรุ่น ท ำให้นักศึกษำได้เข้ำใจตนเองมำกยิ่งขึน้ และในกำรศึกษำวิชำ 
พืน้ฐำนทำงด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ก็จะได้ศึกษำในเร่ืองของปัญหำวัยรุ่นเพิ่มเติมในหัวข้อ ท่ี
เก่ียวกบัปัญหำของวยัรุ่นอีกครัง้ แตใ่นกำรศกึษำในห้วข้อนีใ้ห้นกัศกึษำได้มองเห็นปัญหำท่ีจะชีใ้ห้เห็นว่ำ วยัรุ่น
หรือวัยหนุ่มสำว เป็นวัยแห่งกำรรับผลของควำมทันสมัยต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้มำกกว่ำวัยอ่ืนๆ ในสังคม ดงัท่ี รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ลือชยั ศรีเงินยวง ได้ให้ข้อคิดไว้เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ว่ำ ได้มีกำรศกึษำเก่ียวกบัวยัรุ่น คนหนุ่มสำว
จำกหลำกหลำยทวีปทัว่โลก ในสหรัฐอเมริก็มีข้อมลูบง่ชีว้่ำ ในสงัคมยคุใหม่วยัรุ่นหนุ่มสำวของสหรัฐอเมริกำ มี
วยัรุ่นหญิงเป็นโรคซึมเศร้ำทัง้ๆ ท่ีมำจำกครอบครัวฐำนะดีท่ีมีรำยได้เฉล่ีย 4-5แสนบำทตอ่เดือน โดยพบว่ำมีถึง 
ร้อยละ10-15 ท่ีส่งผลถึงขัน้มีกำรฆำ่ตวัตำยจำกโรคซึมเศร้ำของวัยรุ่นหญิงดงักล่ำว และในวยัรุ่นชำยก็มีกำรใช้
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ดงัท่ีปรำกฎอยูใ่นหนงัสือ ต้นทนุของควำมร ่ำรวย (The Price of Privileged) ท่ีเขียนโดย 
ดร.แมเดลีน ลีไวน์ ซึ่งถกูน ำมำสรุปไว้ในหนงัสือท่ีเป็นภำษำไทยช่ือ กำลำภิวฒัน์ โดย ไสว บญุมำ และนภำพร 
ลิมป์ปิยำกร ท่ีเขียนไว้ในปี พ.ศ.2550 (ไสว บญุมำ และ นภำพร ลิมป์ปิยำกร,.2550 อ้ำงใน ลือชยั ศรีเงินยวง, 
ม.ป.ป.) ส่วนในประเทศไทยก็มีงำนวิจัยท่ีช่ีให้เห็นถึง วัยรุ่น วัยหนุ่มสำวของไทยตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของ
กระแสบริโภคนิยม อย่ำงรุนแรงโดยกำรถกูครอบง ำผ่ำนส่ือและโฆษณำรูปแบบตำ่งๆ  ท่ีอำจำรย์ลือชยัใช้ค ำวำ่ 
“ใช้แหลกแดกดว่น”  และมีพฤติกรรมท่ีตกอยู่ภำยใต้กระแสบริโภคนิยมอย่ำงหนกั ใช้เวลำส่วนมำกกบักำรเข้ำ
ห้ำงสรรพสินค้ำเป็นประจ ำ ใช้โทรศพัท์มือถือ สินค้ำไอทีท่ีทนัสมยัเพ่ือโชว์ผู้ อ่ืน ตดิสินค้ำย่ีห้อดงัหรือแบรนด์เนม
หรู ไม่สนใจข่ำวสำรสงัคมรอบข้ำง ใช้เวลำส่วนมำกกับกำรใช้อินเตอร์เน็ท โทรศพัท์มือถือ หรือเกมส์ออนไลน์
อย่ำงไร้สำระ มีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มำกขึน้ ซึ่งส่งผลตอ่ควำมรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในหมู่วยัรุ่น วยัหนุ่มสำว 
ควำมรุนแรงทำงเพศ และอบุตัเิหตจุรำจรท่ีมีผลมำจำกควำมประมำทของวยัรุ่น (ลือชยั ศรีเงินยวง, ม.ป.ป.)   
 
ปัญหาส าคัญของการสู่โลกยุคใหม่ของวัยรุ่น 
 วัยหนุ่มสำวเป็นวัยแห่งกำรรับผลท่ีทันสมัยโดยตรงมำกกว่ำวัยอ่ืนๆ  มีปัญหำต่ำงๆ มำกมำยท่ีลงสู่
วยัรุ่นเป็นล ำดบัแรก โดยเฉพำะผลท่ีเกิดจำกกำรพฒันำของควำมทนัสมยัตำ่งๆ โฆษณำสินค้ำจำกกำรท ำตลำด
ของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทัง้ผลิตภัณฑ์ควำมงำม เคร่ืองแต่งกำย สินค้ำไอที กำรส่ือสำร และอีกมำกมำย 
ล้วนมุ่งไปยังกลุ่มเป้ำหมำยในกลุ่มของวัยหนุ่มสำวแทบทัง้สิน้ ดงัเช่นปัญหำส ำคญัท่ีขอยกมำเป็นตวัอย่ำง
ส ำคญั ได้แก่ 
1. ปัญหำจำกกำรใช้อินเตอร์เน็ท  
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ปัญหำจำกกำรใช้อินเตอร์เน็ทมีมำกมำย เพรำะอินตอร์เน็ทเป็นเพียงกำรพฒันำชอ่งทำงกำรส่ือสำรใน
สงัคมยคุใหม่ ท่ีมีควำมส ำคญัมำกของระบบส่ือสำรช่องทำงหนึ่งในปัจจุบนั เม่ือมีประโยชน์มำกแต่ก็สำมำรถ
สร้ำงปัญหำส ำหรับวยัรุ่นได้มำกเชน่กนั เพรำะคนส่วนใหญ่ท่ีใช้ระบบอินเตอร์เน็ทก็คือวยัรุ่น ซึ่งในส่วนของกำร
ใช้งำนจะได้อธิบำยเก่ียวกับเทคโนโลยีต่อไป แต่ปัญหำท่ีเกิดขึน้กับวยัรุ่นท่ีเก่ียวกับอินเตอร์เน็ทก็คือ กำรท่ีใช้
เวลำในกำรเข้ำสู่อินเตอร์เน็ทมำกจนเกินไป จนถึงขนำดบำงคนเป็นโรคท่ีเรียกว่ำ โรคติดอินเตอร์เน็ท ( Internet 
Addiction Disorder หรือ IAD) ซึ่งเป็น กลุ่มอำกำรทำงจิตอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเกิดจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรเสพ
ข้อมลูหรือขำ่วสำรมำกเกินไป 

มีข้อมูลท่ีน่ำสนใจของกำรศึกษำของ Kimberly S Young จำก University of Pittsburgh Medical 
School ได้วิเครำะห์ว่ำ บคุคลใดท่ีมีอำกำรดงัตอ่ไปนี ้อย่ำงน้อย 4 ประกำร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี แสดงว่ำ
เป็นอำกำรตดิอินเทอร์เน็ต คือ 

1) รู้สกึหมกมุน่กบัอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลำท่ีไมไ่ด้ตอ่เข้ำระบบอินเทอร์เน็ต 
2) มีควำมต้องกำรใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลำนำนขึน้อยูเ่ร่ือยๆ 
3) ไมส่ำมำรถควบคมุกำรใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
4) รู้สกึหงดุหงิดเม่ือใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง หรือหยดุใช้ 
5) คดิวำ่เม่ือใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ท ำให้ตนเองรู้สกึดีขึน้ 
6) ใช้เป็นอินเทอร์เน็ตในกำรหลีกเล่ียงปัญหำ 
7) หลอกคนในครอบครัว หรือเพ่ือน เร่ืองกำรใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง 
8) มีอำกำรผิดปกตเิม่ือเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เชน่ หดหู ่กระวนกระวำย 

รูปแบบของกำรตดิอินเตอร์เน็ทนัน้แบง่ออกเป็น  
1) Cyber Sexual Addiction เป็นกำรตดิเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทำงเพศ เชน่กำรดเูว็บโป๊ 
 2) Cyber-Relationship Addiction เป็นกำรคบเพ่ือนจำกห้องแชตรูม, เว็บบอร์ด น ำมำทดแทนเพ่ือน

หรือครอบครัวในชีวิตจริง  
 3) Net Compulsion เป็นกำรตดิกำรพนนั, กำรประมลู สินค้ำ, กำรซือ้-ขำยทำงอินเทอร์เน็ต 
 4) Information Overload เป็นกำรตดิกำรรับข้อมลูขำ่วสำร จนไมส่ำมำรถยับ้ยัง้ได้ 
 5) Computer Addition เป็นกำรใช้คอมพิวเตอร์ ในลักษณะท่ีไม่สำมำรถยับยัง้ใจได้ เช่น กำรเล่น

เกมส์ออนไลน์ 
โดยเวลำท่ีใช้ในกำรเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ทและใช้งำนโปรแกรมบนระบบเหล่ำนัน้เม่ือใช้มำกจนเกินไปก็

ไปเบียดบงัเวลำในกำรท ำอย่ำงอ่ืน ซึ่งนักศึกษำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เวลำด้วยเช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่
สดัส่วนของกำรใช้งำนในระบบอินเตอร์เน็ทของวยัรุ่นนัน้ใช้ไปในเร่ืองควำมบนัเทิง หรือเป็นเร่ืองไร้สำระอ่ืนๆ 
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เสียเป็นสว่นใหญ่ รวมถึงในบำงกรณีท่ีวยัรุ่นไมส่ำมำรถใช้อินเตอร์เน็ทแบบให้ปลำ่วจำกสถำนศกึษำได้ก็อำจจะ
ต้องมีกำรสญูเสียคำ่ใช้จ่ำยไปเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะท่ีมีกำรพฒันำขึน้ของ Smart Phone ท่ีสำมำรถเข้ำสู่
อินเตอร์เน็ทระบบใหม่จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์ระบบใหม่ทัง้ 3G และ 4G ก็ท ำให้มีข้อมูลไหลเข้ำสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ทได้เร็วขึน้ กำรเก็บค่ำใช้จ่ำยก็มักจะมีกำรคิดจำกจ ำนวนของข้อมูลท ำให้เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้
เพิ่มขึน้ 
2. ปัญหำเก่ียวกบักำรมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไมเ่หมำะสม 

ปัญหำในเร่ืองของกำรมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่เหมำะสมหรือกำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรนบัวนัก็ยิ่งมี
มำกขึน้ แต่จำกกำรศึกษำในเร่ืองควำมรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศของวัยรุ่น ท่ีท ำกำรศึกษำ
นกัเรียนในระดบัแคโ่รงเรียนมธัยม ก็พบว่ำเคยมีเพศสมัพนัธ์มำแล้วบำงส่วน แตท่ี่น่ำสนใจจำกผลกำรศกึษำก็
พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีควำมรู้เก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศของวัยรุ่นอยู่ในระดบัต ่ำ (คลังพลอย เอือ้
วิทยำศภุร และ อรณิชำ โพธ์ิหม่ืนทิพย์, 2554) นอกจำกนีย้งัมีกำรออกมำเปิดเผยจำกผู้บริหำรของกระทรวง
สำธำรณสุข ในช่วงต้นปี พ.ศ.2556 ถึงข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองนีว้่ำ ปัจจุบนัวยัรุ่นมีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้ อำยุเม่ือมี
เพศสมัพนัธ์ครัง้แรกลดลงเร่ือยๆ โดยมีอำยเุฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 15 ปี และมกัไมมี่กำรปอ้งกนักำรตัง้ครรภ์ สง่ผล
ให้มีกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึน้ โดยสถิติสำธำรณสุขในปี 2554 พบว่ำมีเด็กวัยรุ่นท่ีอำยุยังไม่ถึง 20 ปี 
คลอดบตุรเฉล่ียวนัละ 370 รำย โดยในเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 15 ปี มีกำรคลอดบตุรถึงวนัละ 10 รำย ส่วนข้อมลูของ
กำรท ำแท้งเฉพำะท่ีเก็บข้อมลูได้จำกสถำนพยำบำลเพียง 134 แหง่ พบวำ่ร้อยละ 53 ของผู้ ป่วยท่ีท ำแท้งทัง้หมด
เป็นวยัรุ่น และกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นนัน้พบว่ำมำกกว่ำร้อยละ 80 เป็นกำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อ
ปัญหำในกำรพลำดโอกำสในกำรจบกำรศึกษำ และเป็นภำระในกำรเลีย้งดูทำรกเป็นจ ำนวนมำก (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2556) จะเห็นว่ำปัญหำในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับทำงเพศของนกัศึกษำเป็นปัญหำท่ีอำจส่งผลต่อชีวิต 
หรือเป็นปัญหำท่ีสง่ผลตอ่กำรด ำเนินชีวิตของนกัศกึษำจนอำจท ำให้พลำดโอกำสในกำรจบกำรศกึษำตำมควำม
ตัง้ใจ และอำจเป็นจดุเปล่ียนของชีวิตท่ีอำจท ำให้ไมส่ำมำรถด ำเนินไปตำมแนวทำงท่ีดีของชีวิตได้ 
3. ปัญหำกำรเสพส่ือลำมกอนำจำร  

จำกสถำนกำรณ์ส่ือลำมก ภัยคกุคำมวัยรุ่น พบว่ำ ส่ือเร่ืองเพศมีปรำกฏในสงัคมมำเนิ่นนำน แต่ถูก
จ ำกดัให้มีและให้ใช้ประโยชน์เฉพำะกลุ่มคนเช่น คูส่ำมี -ภรรยำ และเป็นท่ียอมรับกนัว่ำผู้ ท่ีจะสำมำรถเสพส่ือ
เหล่ำนีต้้องเป็นผู้ ใหญ่ มีวุฒิภำวะ มีควำมคิดกลัน่กรองในกำรบริโภคส่ือเหล่ำนัน้อย่ำงมีวิจำรณญำณ แต่ใน
ปัจจบุนักลบักลำยเป็นว่ำส่ือเหล่ำนีถ้กูผลิตออกมำหลำกหลำยแพร่กระจำยไปทัว่ทุกหวัระแหง ทกุคน( รวมทัง้
เด็กๆ )สำมำรถเข้ำถึงส่ือลำมกได้ง่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอินเตอร์เน็ต กำรควบคมุก็เป็นไปอย่ำงเช่ืองช้ำไม่
ทนักบักำรเติบโตของธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยส่ือลำมก ซ ำ้ร้ำยธุรกิจเหล่ำนีย้งัตกัตวงผลประโยชน์จำกเด็กๆ 
มองเด็กเป็นเหย่ือทัง้ในแง่เป็นลูกค้ำบริโภคส่ือลำมก พบเด็กเป็นผู้ ถูกกระท ำอยู่ในส่ือลำมก รวมไปถึงกำร
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ชกัชวนให้เข้ำสู่กำรค้ำประเวณีกฎหมำยท่ีมีบทลงโทษผู้ประกอบกำร “ ส่ือลำมก”ก็มีอยู่ เช่น ประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 287 จ ำคกุได้ 3 ปี ปรับไมเ่กิน 3 พนับำทแตด่เูหมือนไมส่ำมำรถจดักำรกบัธุรกิจส่ือลำมก ซึง่มีเงิน
หมุนเวียนจ ำนวนมำก ปัญหำทำงเพศของเด็กก็ยิ่งทวีควำมซบัซ้อนขึน้เร่ือยๆทัง้กำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวัยอัน
ควร กำรตัง้ครรภ์ในวยัเรียน คำ่นิยมของเดก็วยัรุ่นเร่ืองก๊ิกหรือแขง่ขนักำรสะสมคู่นอน  วยัรุ่นอำจเข้ำสูว่งัวนของ
กำรขำยประเวณี ตำมมำด้วยปัญหำโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ สถิติผู้ ป่วยโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กวยัรุ่นเพิ่มมำก
ขึน้ รวมถึงปัญหำกำรท ำแท้ง (ส ำนกังำนพฒันำระบบข้อมลูขำ่วสำรสขุภำพ, 2560)  
 
รากเหง้าของปัญหาวัยรุ่น 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ได้ชีใ้ห้เห็นท่ีมำของปัญหำในส่วนของรำกเหง้ำของปัญหำ
วยัรุ่นไทย  โดยได้น ำผลกำรกำรวิเครำะห์และสรุปเก่ียวกบัรำกฐำนของปัญหำวยัรุ่น โดยอำจำรย์อมรวิชช์ นำค
รทรรพ และอำจำรย์จฬุำภรณ์ มำเสถียรวงศ์ ซึ่งอยู่ในหนงัสือช่ือ เม่ือควำมทกุข์ไล่ล่ำเด็ก โดยเรียกว่ำ “บำป 7 
ประกำร” (อมรวิชช์ นำครทรรพ และจฬุำภรณ์ มำเสถียรวงศ์, 2548 อ้ำงใน ลือชยั ศรีเงินยวง, ม.ป.ป.) ได้แก่ 

1) ครอบครัวแตกแยก ไมมี่พืน้ฐำนชีวิตท่ีดีให้เดก็ 
  ในสังคมยุคใหม่ครอบครัวของคนไทยมีกำรแยกครอบครัวออกมำจำกครอบครัวใหญ่มำกขึน้  มี
ครอบครัวท่ีแตกแยกท ำให้ต้องมีกำรเลีย้งลูกโดยล ำพัง โดยมีสถิติครอบครัว เม่ือดูจำกสถิติโครงสร้ำงของ
ครัวเรือนไทย พบว่ำสถิติตัง้แต ่ปีพ.ศ.2549-2553 จำกส ำนกังำนสถิติแห่งชำติพบว่ำครอบครัวเด่ียวมีมำกเกิน
คร่ึง เป็นครอบครัวขยำยท่ียงัอยูร่่วมกนัทัง้ครอบครัวใหญ่ประมำณร้อยละ 30 เทำ่นัน้ เพรำะมีครอบครัวท่ีอยู่คน
เดียวและอยูก่บัคนอ่ืนท่ีไมใ่ช่ญำติอีกประมำณ กวำ่ร้อยละ 10 ข้อมลูของส ำนกังำนสถิตแิหง่ชำต ิยงัชีใ้ห้เห็นว่ำ
ในคร่ึงทศวรรษท่ีผ่ำนมำ คนไทยมีกำรหย่ำและแยกกนัอยู่เพิ่มขึน้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแยกกนัอยู่ท่ีมีเพิ่มขึน้
มำกกว่ำกำรหย่ำ และเพิ่มสงูขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองจำกร้อยละ 1.73 ในปี 2550 เป็นร้อยละ2.21 ในปี 2554 อย่ำงท่ี
ทรำบกนัดีแล้ววำ่ควำมล้มเหลวของกำรครองคู ่ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่เดก็ ดงันัน้แนวโน้มกำรหย่ำและแยกกนัอยู่
ท่ีเพิ่มขึน้ เป็นปัจจัยทำงลบต่อสงัคมโดยรวม  นอกจำกนีค้รอบครัวคนไทยในสังคมยุคใหม่ก็มีเวลำให้แต่กับ
ตนเองเกือบตลอดวนัมีเวลำให้กับครอบครัวน้อยมำก ดงัข้อมูลท่ีแสดงจำกแผนภูมิ (ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ, 
2560)  

กำรมีครอบครัวกนัในสงัคมสมยัใหม่ เป็นกำรตกลงกนัระหว่ำงคูห่นุ่มสำวเพียงสองคน โดยไม่เก่ียวกบั
พ่อแม่และครอบครัวมำกขึน้ กำรตกลงกันเป็นครอบครัวก็ไม่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน ทุกอย่ำงมีควำมง่ำย
สะดวกสบำยมำกขึน้ กำรมีครอบครัวง่ำยส่งผลให้กำรแตกแยกก็ง่ำยมำกขึน้ กำรแตกแยกของครอบครัวใน
สงัคมยคุใหมจ่งึมีกำรแตกแยกมำกขึน้ สง่ผลโดยตรงตอ่ควำมอบอุน่ของลกู  

2) สถำบนัศำสนำเส่ือมถอย ไมเ่ป็นหลกัทำงใจให้เดก็ 
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 ข่ำวท่ีเก่ียวข้องกับสถำบนัศำสนำแม้ไม่ได้มำจำกศำสนำแต่เม่ือผู้ ท่ีอยู่ในวงกำรศำสนำท ำเส่ือมเสียก็
ส่งผลโดยตรงต่อควำมเช่ือมัน่เช่ือถือของเด็ก  กิจกรรม ประเพณี ทำงศำสนำท่ีเคยกระท ำกนัของชุมชนโดยมี
ครอบครัวใหญ่ท่ีประกอบด้วยคณุปู่  คณุย่ำ คณุตำ คณุยำย พ่อ แม่ ญำติพ่ีน้องเข้ำไมร่วมงำน ท ำบญุตกับำตร 
หรือกำรเวียนเทียนในวนัส ำคญัของพุทธศำสนิกชน ก็มีน้อยลงทกุวนั กิจกรรมของครอบครัวเป็นกิจกรรมของ
ครอบครัวขนำดเล็ก ท่ีพำกนัไปตำมห้ำงสรรพสินค้ำ กำรไปด่ืมกินในร้ำนอำหำรเสียมำกกว่ำ โอกำสท่ีจะได้น ำ
เดก็เข้ำไปใกล้พระศำสนำน้อยลง นอกจำกนัน้ยงัได้รับข่ำวสำรในทำงลบท่ีมีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกในส่ือมวลชน ท่ี
ข่ำวร้ำยลงให้ฟรี ข่ำวดีต้องมีค่ำตอบแทน กำรเสพข่ำวท่ีเก่ียวกับศำสนำหรือคนท่ีอยู่ในสถำบนัทำงศำสนำก็
มกัจะเป็นข่ำวไม่ดี มีแต่คนท่ีท ำให้เส่ือมเสียช่ือเสียง กำรท่ีจะให้เด็กยึดสถำบนัศำสนำเป็นหลกัทำงใจก็ท ำได้
ยำก  

แม้จะมีผู้ ท่ีบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศำสนำ พยำยำมคิดหำวิธีใหม่ๆ ท่ีจะให้ธรรมะเข้ำถึงวัยรุ่น
มำกขึน้ กรณีตวัอย่ำงของพระมหำสมปอง ท่ีได้ด ำเนินกำรในเร่ือง ธรรมะดิลิเวอ ร่ี และกำรจดัท ำหนงัสือธรรมะ
ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวยัรุ่นของ พระมหำวฒุิชยั  (ว.วชิรเมธี) ออกมำเป็นจ ำนวนมำก แตก็่ยงัมีอยูจ่ ำนวนน้อย เม่ือ
เทียบกบับริบทโดยรวมของทัง้ประเทศ และกำรเข้ำถึงส่ือธรรมะของวยัรุ่นก็ยงัมีน้อยมำก  

3) เศรษฐกิจท่ีไร้ควำมพอเพียง กระแสบริโภคนิยมทว่มท้นสงัคม 
 เกิดกระแสบริโภคนิยม  เกิดพฤตกิรรมเลียนแบบ วยัรุ่นมีลกัษณะเป็นไปในท ำนองเดียวกนัเพรำะสนใจ
ไปตำมกระแสแฟชัน่ในแตล่ะช่วงเวลำ ดงัท่ีอำจำรย์ลือชยัได้ใช้ค ำวำ่ เด็กโหล  บริโภคตำมควำมปรำถนำท่ีไมมี่
จดุเพียงพอโดยไม่ค ำนึงถึงควำมพอดีของตนเอง ทัง้ในเร่ืองฐำนะ ทรัพย์สินเงินทอง ท่ีเรียกว่ำบริโภคจนเกินตวั 
กำรเห็นวัตถุภำยนอกเป็นสิ่งท่ีมีควำมหมำยมำกกว่ำสิ่งอ่ืน กำรจะคบกับเพ่ือนก็จะต้องเป็นกลุ่มท่ีมีกำรใช้
สิ่งของท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนั หรือมีแฟชัน่ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ติดยึดอยู่กบัย่ีห้อสินค้ำท่ีมีกำรยอมรับกนัในกลุม่ 
และมกัเป็นย่ีห้อท่ีมีรำคำแพง ยอมรับบคุคลจำกทรัพย์สินเงินทองเป็นหลกั ไม่เคยพอใจอยู่กับสิ่งท่ีตนเองมี มี
แล้วก็อยำกมีให้ดีขึน้ไปอีกตำมกระแสของแฟชัน่ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลทัง้ๆ ท่ีสิ่งของท่ีตนมีก็ยงัสำมำรถ
ใช้เป็นอยำ่งดี    

4) กำรศกึษำ ไมส่อนควำมรู้เร่ืองชีวิต กำรศกึษำท่ีเห็นแก่ตวั 
 อำจำรย์มุ่งเน้นกำรสอนแต่วิชำชีพ วิชำเกือบทัง้หมดของหลกัสูตรในกำรจดักำรศึกษำยุคใหม่ มุ่งเน้น
ในเร่ืองของกำรใช้กำรศกึษำเป็นเคร่ืองมือในกำรประกอบวิชำชีพเป็นส ำคญั มองว่ำวิชำเก่ียวกบัควำมรู้ในเร่ือง
ทกัษะกำรใช้ชีวิตหรือวิชำพืน้ฐำนของควำมเป็นมนษุย์ กลบัเป็นวิชำท่ีเป็นภำระในกำรจดักำรเรียนกำรสอน เป็น
วิชำท่ีไมมี่คณุคำ่ สิน้เปลืองเวลำในกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพ่ือสร้ำงเด็กนกัศกึษำออกไปท ำงำนในวิชำชีพ เพ่ือ
ควำมเจริญรุ่งเรืองก้ำวหน้ำในวิชำชีพ กำรท่ีสถำบนักำรศกึษำตำ่งมุ่งเน้นในวิชำชีพมำกเกินไปก็ท ำให้ละเลยใน
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เร่ืองควำมรู้เร่ืองชีวิต ท่ีเป็นวิชำพืน้ฐำน หรือกำรท่ีสถำบนักำรสกึษำไมส่ำมำรถท่ีจะให้ควำมรู้ได้เทำ่ทนักบัควำม
จริงในสงัคมภำยนอกมหำวิทยำลยั  
 สมเด็จพระพทุธโฆษำจำรย์ ได้เขียนถึงกำรเรียนในสงัคมยุคใหม่ของไทยไว้ในหนงัสือ กำรแพทย์แนว
พุทธ ว่ำ มีปัญหำทำงกำรศึกษำ ตำมสภำพของค่ำนิยมในสังคมไทย ท่ีมีกำรเรียนทำงด้ำนวิชำแพทย์ วิชำ
วิศวกรรม สถำปัตยกรรม หรือวิชำอะไรก็ตำม คนท่ีจะมำเรียนหนงัสือหรือวิชำเหล่ำนี ้ล้วแต่มีค่ำนิยมท่ีจะใช้
กำรศกึษำเป็นเคร่ืองมือส ำหรับเล่ือนฐำนะในสงัคม และเพ่ือเข้ำถึงโอกำสท่ีดีท่ีสดุในกำรหำรำยได้ ซึงไม่ใช่เป็น
ตวัควำมหมำยท่ีแท้จริงของกำรศกึษำ (พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2553)  
 วยัรุ่นมำเรียนหนงัสือในสถำนศึกษำกลบัมำเพ่ือประชนัควำมหรูในกำรใช้สิ่งของเคร่ืองใช้ตำมแฟชัน่ 
มหำวิทยำลยักลำยเป็นท่ีแสดงแฟชัน่ใหญ่ ท่ีจะต้องมีกำรแข่งขนักันในเร่ืองของกำรประชนัรถหรู กำรแต่งตวั 
กำรใส่เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ และอีกมำกมำย ผิดไปจำกหลกักำรท่ีมหำวิทยำลยัเป็นท่ีแสวงหำควำมรู้ หำ
ประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงชีวิตทัง้ในสว่นของกำรพฒันำชีวิต และกำรพฒันำวิชำชีพ  

5) สือมอมชน ส่ือคร่ำวิญญำณเดก็ 
 ส่ือมวลชนในสังคมสมัยใหม่ เน้นท่ีกำรท ำธุรกิจ เพ่ือส่ือมวลชนเป็นช่องทำงในกำรท ำรำยได้อย่ำง
มหำศำล รำยกำรอยู่ได้ด้วยกำรให้กำรสนบัสนนุจำกบริษัทธุรกิจเอกชนจำกกำรให้คำ่เวลำในกำรโฆษณำเป็น
หลกั รำยกำรดีๆท่ีท ำจำกจิตวิญญำนในกำรเป็นส่ือมวลชนก็มกัหำผู้สนบัสนนุยำกเตม็ที ในชอ่งโทรทศัน์ สถำนี
วิทยุ ท่ีสำมำรถให้เวลำกับผู้ ท่ีต้องกำรแบบให้ฟรีก็จะเป็นช่วงเวลำท่ีแทบไม่มีคนดูหรือฟัง เพรำะเวลำท่ีดีๆ 
ในช่วงท่ีมีคนติดตำมจ ำนวนมำกก็จะถกูบริษัทผู้ผลิตรำยกำรซือ้ไปเกือบทัง้หมด รำยกำรในช่วงเวลำดีๆ ของสื
อมวลชนไทยจึงมีอยู่ไม่มำกนกั รำยกำรท่ีมีเกือบทัง้หมดในช่วงเวลำทีดีๆ คือ รำยกำร ละครโทรทศัน์  รำยกำร
ประกวดร้องเพลง และรำยกำรเกมส์โชว์  

6) พืน้ท่ีทำงสงัคมท่ีตีบตนั เดก็ไทยไมมี่อะไรท่ีดี ๆ ท ำ 
กำรตอ่สู้กนัทำงกำรเมือง แตพื่น้ ท่ีส ำหรับกำรเข้ำร่วมของนกัศกึษำกลบัมีน้อยลงทกุว ัน กิจกรรมของ

กำรออกไปยงัชนบทมีให้เห็นจ ำนวนน้อย กิจกรรมส่วนใหญ่กลบัเป็นกำรท่องเท่ียวด้วยควำมสนุกสนำนเป็น
หลกั อำจเก่ียวเน่ืองไปจนถึงกำรเท่ียวกลำงคืนร่วมกนั กลบัส่งผลไปในทำงเสียหำย กลบัมีเร่ืองของยำเสพติด 
ควำมรุนแรง รวมถึงกำรมีเพศสมัพนัธ์กนั จนเป็นท่ีเสียหำยท่ีปรำกฏออกมำให้สงัคมได้รับทรำบอยู่เป็นจ ำนวน
ไม่น้อย กิจกรรมสร้ำงสรร กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมค่ำยอำสำ ก็มีกำรพฒันำรูปแบบไปเสียเป็นจ ำนวนมำก 
กิจกรรมท่ียงัคงให้ควำมส ำคญักับกำรท่ีนกัศกึษำจะได้ทกัษะและจิตวิญญำนของกำรช่วยเหลือสงัคมก็นบัวนั
ยิ่งน้อยลงทกุที กำรรวมตวักนัเพ่ือต่อสู้ ในแนวทำงของกำรเรียกร้องตำมจิตวิญญำนก็ถูกชกัน ำไปจำกผู้ ใหญ่ท่ี
เห็นแก่ตวั เห็นแก่อ ำนำจ หรือต้องกำรผลัดเปลียนอ ำนำจในกำรกำรเมืองกำรปกครองโดยเห็นกำรต่อสู้ ของ
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วยัรุ่นเป็นเพียงเคร่ืองมือ และเน่ืองจำกกระแสทนุนิยมเข้ำมำกดักินจิตวิญญำนของนกัศกึษำไปแทบจะหมดสิน้
ในปัจจบุนั กำรอดทนตอ่สู้ตำมแนวทำงท่ีถกูต้องจงึแทบไมมี่ให้เห็นในสงัคมยคุใหมนี่ ้  

7) สงัคมไร้ตวัแบบ เบ้ำหลอมจริยธรรมสิน้ทำ่ มีแต ่อธรรม-มำ-ภิบำล สงัคม 
 ตวัอย่ำงของนกัศกึษำเร่ิมตัง้แตพ่่อ แม่ ญำติผู้ ใหญ่ โดยเฉพำะในสถำนศกึษำคือ ครู อำจำรย์ กลบัไม่
สำมำรถเป็นต้นแบบท่ีดี เป็นต้นแบบแห่งควำมดีงำมของบุตร หลำน หรือศิษย์ให้เป็นหลกัยึด เพ่ือเจริญรอย
ตำมไปยงัเปำ้หมำยท่ีดีงำม ตำมวิธีทำงของควำมเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้กำยและจิต แตก่ลบัมีข่ำวสำรจำกส่ือ
ตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้ให้วยัรุ่นได้รับทรำบอยู่เป็นจ ำนวนมำก ทัง้ในเร่ืองของกำรข่มขืนทัง้ๆ ท่ีเป็นลกู หลำนหรือศิษย์
ของตนเอง ใช้เด็กเป็นเคร่ืองมือหรือเป้ำหมำยในกำรจ ำหน่ำยยำเสพติด ส่วนครู อำจำรย์ ก็มีข่ำวกำรรับ
ทรัพย์สินของนกัศึกษำ กำรมีเพศสมัพนัธ์ กำรล่วงละเมิดอ่ืนๆ เพ่ือแลกกบัคะแนนในวิชำเรียน สงัคมท่ีประดงั
ด้วยปัญหำใกล้ตวัวยัรุ่นหรือเด็กในท ำนองนี ้สง่ผลโดยตรงตอ่กำรขำดท่ีพึง่ ขำดแบบอยำ่งท่ีดีในกำรด ำเนินชีวิต 
ชีวิตของเดก็เคว้งคว้ำง หลกัลอย ไมมี่ท่ียดึเหน่ียว สง่ผลให้เกิดปัญหำตำมมำอีกมำกมำย 
 
ปัญหาที่ต้องระมัดระวังของนักศึกษา 
 จำกคูมื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ นกัศกึษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัมหิดล ได้ระบใุนส่วนท่ีเก่ียวกบั
ปัญหำท่ีพบบอ่ยในนกัศกึษำไว้ดงันี ้
 ปัญหำท่ีมกัจะพบในนกัศกึษำซึง่ก็เป็นชว่งท่ีอยูใ่นวยัรุ่น เน่ืองมำจำกกำรต้องผชิญกบักำรปรับตวัหลำย 
ๆ ด้ำนพร้อม ๆ กนั เร่ิมตัง้แตก่ำรปรับตวักบัระบบกำรเรียนในมหำวิทยำลยั กำรปรับตวักบัเพ่ือนตำ่งเพศ กำร
เรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกบัผู้ อ่ืน กำรท ำกิจกรรมท่ีแตกตำ่งออกไปจำกกำรเรียนในโรงเรียน จงึท ำให้นกัศกึษำ
อำจจะเกิดปัญหำได้ กำรเกิดปัญหำขึน้ของนกัศกึษำจงึมีควำมเป็นไปได้ โดยทำงมหำวิทยำลยัมหิดลได้ระบไุว้
ในคูมื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำไว้อยำ่งชดัเจนถึงปัญหำท่ีก ำหนดไว้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส ำหรับอำจำรย์ ว่ำนกัศกึษำใน
ควำมดแูลนัน้อำจพบกบัปัญหำตำ่ง ๆ ดงัระบไุว้ดงันีคื้อ 
1. Adjustment Disorder (โรคควำมผิดปกตกิำรปรับตวั) 

ลักษณะส ำคัญ อำกำรมักเกิดขึน้หลักพบกับกำรเปล่ียนแปลง หรือควำมเครียดในชีวิตประจ ำวัน 
(Psychosocial Stressors) เช่นกำรย้ำยสถำนท่ีเรียน กำรมีเพ่ือนกลุ่มใหม่ กำรอยู่หอพกั ฯลฯ ซึ่งอำกำรเหล่ำนี ้
มกัจะเกิดภำยใน 3-6 เดือน และมกัจะหำยเอง หำกนกัศกึษำปรับตวัได้ 

อำกำร เครียด วิตกกงัวล  นอนไม่หลบั ปวดหวั ปวดท้อง ซึมเศร้ำ เบื่อหน่ำย เซ็ง ไม่มีควำมสขุ สมำธิ
สัน้ ควำมจ ำแย ่เบื่ออำหำร หลบเล่ียงไมเ่รียน บำงรำยอำจมีพฤตกิรรมก้ำวร้ำว เกเร ตอ่ต้ำน อำจจะหนัไปหำยำ
เสพตดิ หรือเท่ียวเตร่มำกขึน้ 
2. Personality Disorder (โรคบคุลิกภำพผิดปกต)ิ  
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ลกัษณะท่ีส ำคญั นกัศีกษำจะปรับตวัเข้ำกบัคนอ่ืนได้ยำก มกัจะเอำตวัเองเป็นศนูย์กลำง เอำแตใ่จตวั 
มีนิสยัผิดปกติในกำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรมไม่เหมำะสม ไม่ยืดหยุ่น และไม่รู้ตวัว่ำปกพร่อง มกัโทษคนอ่ืน ไม่
ปรับตวัเข้ำกบัสิ่งแวดล้อม มกัปีปัญหำควำมสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ๆ และคนรอบข้ำง 

อำกำร บคุลิกภำพไมส่มวยั ขำดวฒุิภำวะ ขำดควำมรับผิดชอบ หลบเล่ียงปัญหำ ท ำให้มีปัญหำในกำร
เรียน และปัญหำในกำรท ำกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน 
3. Psychosomatic Disorder (โรคเครียด) 
ลกัษณะท่ีส ำคญั  

อำกำร อำกำรทำงร่ำงกำย มักจะเกิดอำกำรโรคแผลในกระเพำะอำหำร ท ำให้เกิดอำกำรท้องเสีย 
ท้องผกู อำเจียน รวมถึง กล้ำมเนือ้เกร็งแข็งตวั เจ็บปวดบริเวณศีรษะ คอ หลงั หรือเอว กล้ำมเนือ้กระตกุ มือสัน่ 
ใจคอสัน่ ควำมดนัโลหิตสงู ปัสสำวะบอ่ย บำงรำยอำจเกิดโรคเริม หรือเป็นหวดั 
4. Major Depression (โรคซึมเศร้ำ) 

ลกัษณะท่ีส ำคญั เป็นโรคทำงอำรมณ์แบบหนึง่ นกัศกึษำมกัไมแ่จม่ใสร่ำเริงเหมือนเดิม ไมมี่ควำมสขุ 
เบื่ออำหำร น ำ้หนกัลด นอนไมห่ลบั สมำธิควำมจ ำเส่ือมไป ควำมคิดและกำรเคล่ือนไหวช้ำลง รู้สกึตวัเองไร้คำ่ 
มีควำมผิด เบื่อชีวิต คิดอยำกตำย และมีกำรพยำยำมฆำ่ตวัตำย  แตโ่รคซมึเศร้ำก็สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ 
5. Anxiety Disorder (โรคประสำท) 

อำกำร นกัศกึษำมีอำกำรเครียด และวิตกกงัวล ซึง่มกัจะเป็นอำกำรเร่ือรังรักษำได้ยำก โรคประสำทท่ี
พบบอ่ยได้แก่ 

- โรคประสำทวิตกกงัวล หรือโรคกงัวล (General Anxiety Disorder) มกัมีอำกำรกงัวล ทัว่ ๆ ไปทกุ
เร่ือง เป็นเรือ้รัง มีอำกำรของระบบกล้ำมเนือ้ 

- โรคประสำทซมึเศร้ำ (Dysthemia) มกัมีอำกำรซมึเศร้ำเรือ้รัง 
- โรคประสำทย ำ้คดิย ำ้ท ำ (Obsessive-Compulsive Disorder) 
- โรคกลวั (Phobic Disorder) มีอำกำรกลวัอย่ำงไมส่มเหตสุมผล 

6. Schizophrenia (โรคจิตเภท) 
อำกำร นกัศึกษำมีอำกำรหลงผิด หูแว่ว ไม่อยู่ในโลกควำมเป็นจริง อำรมณ์และพฤติกรรมผิดปกติ มี

กำรกระท ำแปลก ๆ โดยไมค่ ำนงึถึงกำลเทศะ มีกำรหวำดระแวง เช่ือแปลก ๆ และรู้สกึวำ่ตนเองผิดปกติ 
7. Organic Mental Disorder (โรคจิตเวช) 

อำกำร สมองท ำงำนสบัสน ท ำให้คิดและกำรตดัสินใจไม่ดีนกั ควำมจ ำไมดี่ สตสิมัปชญัญะขึน้ๆ ลงๆ มี
อำกำรทำงจิตได้ทกุรูปแบบ เชน่ โรคจิตท่ีเกิดจำกกำรใช้ยำบ้ำ 
8. Substance Use Disorder (โรคตดิสำรเสพติด) 
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อำกำร ใช้สำรเสพติดซ ำ้ ๆ จนเป็นอนัตรำยต่อตนเอง เม่ือขำดสำรนีจ้ะเกิดอำกำรลงแดง (อยำกยำ) 
สำรเสพตดิท่ีนกัศกึษำใช้มำกได้แก่ เหล้ำ บหุร่ี ยำกลอ่มประสำท ยำบ้ำ กญัชำ กำรรักษำท ำได้คอ่นข้ำงยำก แม้
รักษำหำยแล้ว โอกำสกลบัไปใช้สำรเสพตดิยงัมีสงู (มหำวิทยำลยัมหิดล, 2554)   
 ซึง่จะเห็นวำ่มหำวิทยำลยัมหิดลก็ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัปัญหำควำมเครียด ท่ีอำจเกิดขึน้ในขณะเป็น
นกัศกึษำของมหำวิทยำลยั หรือนกัศกึษำท่ีเป็นโรคเครียดอยู่ในอนัดบัต้นๆ รวมถึงผลท่ีเกิดขึน้จำกควำมเหงำ
จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งผลให้นกัศกึษำเป็นโรคซึมเศร้ำ ซึ่งทัง้โรคเครียดและโรคซึมเศร้ำของนกัศกึษำ
นัน้ เ ป็นปัญหำท่ีให้อำจำรย์ ท่ีปรึกษำต้องให้ควำมสนใจหรือเอำใจใส่ต่อนักศึกษำ ตำมแนวทำงท่ี
มหำวิทยำลยัมหิดลได้ก ำหนดไว้ให้กบัอำจำรย์ท่ีปรึกษำทกุทำ่น 
 
ปัญหาความเครียด 

ควำมเครียด (Stress) ก็คือ กำรหดตวัของกล้ำมเนือ้ส่วนใดส่วนหนึง่หรือหลำยส่วนของร่ำงกำย นัน่เอง 
ซึ่งทกุคนจ ำเป็นต้องมีอยู่เสมอในกำรด ำรงชีวิต เช่น กำรทรงตวั เคล่ือนไหวทัว่ๆไป มีกำรศกึษำพบว่ำทกุครัง้ท่ี
นกัศึกษำคิดหรือมีอำรมณ์บำงอย่ำงเกิดขึน้จะต้องมีกำรหดตวั เคล่ือนไหวของกล้ำมเนือ้แห่งใดแห่งหนึ่ง ใน
ร่ำงกำยเกิดขึน้ควบคูเ่สมอ 

ในทำงวิชำกำร ควำมเครียด หมำยถึงปฏิกิริยำของร่ำงกำยและจิตใจ ท่ีมีต่อสิ่งท่ีมำกระตุ้น ซึ่งค ำว่ำ
ปฏิกิริยำก็ไม่ได้จ ำเพำะเจำะจงว่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง อำจจะเป็นกำรตอบสนองของร่ำงกำยบำงส่วน เช่น ปวดหวั 
หัวใจเต้นแรง เหง่ือออก หรือเป็นควำมรู้สึกกระวนกระวำย และสิ่งท่ีมำกระตุ้น หรือสิ่งเร้ำท่ีจะท ำให้เกิด
ควำมเครียดก็แตกตำ่งกนัไปในแตล่ะคน  
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองควำมเครียด 

คนทกุคนจะเครียดเหมือน ๆ กนั เม่ืออยูใ่นภำวะเดียวกนั ซึง่เป็นควำมเข้ำใจผิด คนเรำจะมีปฏิกิริยำตอ่
ควำมเครียดแตกตำ่งกนัออกไป แม้จะอยูใ่นสถำนกำรณ์แบบเดียวกนั ตวัอยำ่งท่ีเห็นได้ชดั คือ นกัเรียนท่ีฟังกำร
ประกำศผลสอบเอนทรำนซ์ ในคนท่ีสอบไมไ่ด้เหมือน ๆ กนั ทกุคนจะรู้สกึเสียใจผิดหวงั แตป่ฏิกิริยำตำ่งกนั บำง
คนเฉย ๆ บำงคนร้องห่มร้องไห้ บำงคนหลบหน้ำเพ่ือนฝงูเพ่ือขอเวลำท ำใจ และในบำงคนอำจจะซึมเศร้ำมำก
จนคดิฆำ่ตวัตำยก็มี  

ควรมีกำรจัดกำรควำมเครียดให้อยู่ในระดับพอเหมำะ ควำมเครียดเป็นสิ่งไม่ดี ควำมคิดท่ีว่ำไม่มี
ควำมเครียดเลยจะดีท่ีสุดเป็นควำมคิดท่ียงัไม่ถกูต้องทีเดียวนกั ควำมเครียดตอ่มนษุย์เปรียบได้กบัควำมตึงท่ี
นักศึกษำขึงสำยไวโอลิน ถ้ำขึงหย่อนหรือตึงไปก็จะท ำให้เสียงไวโอลินผิดเพีย้นไป ควำมเครียดอำจจะเป็น
อปุสรรคหรือเพิ่มสีสนัให้กบัชีวิตจะขึน้อยู่กบัวิธีท่ีนกัศกึษำ “จดักำร” กบัมนัมำกกวำ่  
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ควรมีกำรจดัล ำดบัควำมเครียดในกำรแก้ไปหำ ไปท่ีไหนก็มีแตค่วำมเครียด จะท ำอะไรได้ มีผู้ ท่ีคดิเชน่นี ้
มำกมำย แตม่นัไมเ่ป็นเชน่นัน้ ถ้ำนกัศกึษำรู้จกัคดิและวำงแผนในกำรจดักำรรับควำมเครียดไมใ่ห้มำทว่มท้นเรำ 
กำรจดัล ำดบัควำมเครียด จำกน้อยไปหำมำก และค่อย ๆ แก้ปัญหำไปตำมควำมยำกง่ำยของต้นเหตท่ีุท ำให้
นกัศกึษำเครียด ถ้ำนกัศกึษำไม่จดักำรกบัควำมเครียด ไม่สำมำรถจดัล ำดบัชัน้ควำมเครียดได้ จะท ำให้ปัญหำ
ทกุอยำ่งใหญ่เทำ่ ๆ กนั และดเูหมือนจะมีควำมเครียดไปทกุแหง่จนแก้ไขอะไรไมไ่ด้  

วิธีคลำยเครียดอำจเหมำะสมกบัแตล่ะบคุคลท่ีแตกตำ่งกนั ส ำหรับนกัศกึษำแตล่ะคนท่ีมีควำมเครียด 
ไมมี่วิธีคลำยเครียดแบบใดท่ีจะใช้ได้ผลกบัทกุ ๆ คน วิธีด ำเนินชีวิตของแตล่ะคนแตกตำ่งกนั พบสภำพปัญหำท่ี
แตกตำ่งกนั ดงันัน้วิธีแก้ปัญหำของจงึแตกตำ่งกนัไป วิธีคลำยเครียดท่ีใช้ได้ผลกบัคน ๆ หนึง่ อำจไมไ่ด้ผลกบัอีก
คนหนึง่ ควรใช้วิธีคลำยเครียดหลำยๆ อยำ่งเลือกให้เหมำะสมกบัแตล่ะคน 

กำรมีควำมเครียดอำจไม่ปรำกฏอำกำรทำงกำย  ตำมควำมเป็นจริงแล้วกำรไม่มีอำกำรทำงกำย เช่น 
ปวดหวั ใจสัน่ ไม่ได้หมำยควำมว่ำนกัศึกษำไม่มีควำมเครียด บำงคนอำจใช้ยำเพ่ือลดอำกำรทัง้ทำงร่ำงกำย
และจิตใจลงไปได้ แต่ยงัมีควำมเครียดอยู่ บำงคนอำจจะพูดว่ำไม่เคยเครียดเลย หรือเป็นคนไม่เครียดตลอด
ชีวิต ดจูะเป็นควำมสำมำรถเฉพำะตวั ท่ีจำกจะลอกเลียนแบบได้ สถิตติำ่งๆ ท่ีนำ่สนใจเก่ียวกบัควำมเครียดนัน้ 
จำกรำยงำนของสมำคมจิตวิทยำของอเมริกัน พบว่ำในคนอเมริกัน ประมำณ 43 เปอร์เซ็นต์ จะมีภำวะ
สุขภำพจิตท่ีไม่ดี ซึ่งเกิดจำกผลของควำมเครียด และประมำณ 75-90 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ ท่ีไปพบแพทย์ท่ี
โรงพยำบำล โดยมีอำกำรท่ีเก่ียวข้องกับควำมเครียด (Stress-related complains) ซึ่งถ้ำนบัเป็นกำรสูญเสีย
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรเสียชั่วโมงท ำงำน กำรขำดงำน ผลผลิตท่ีได้ลดลงแล้ วำมเครียดก่อให้เกิดกำร
สูญเสียมำกกว่ำ 300 ล้ำนเหรียญต่อปี หรือมำกกว่ำ 12,000 ล้ำนบำท โดยในประเทศไทยยังไม่มีผู้ ใดคิด
ค ำนวณกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ หรือกำรเงิน เน่ืองมำจำกควำมเจ็บป่วยโดยเฉพำะโรคทำงด้ำนสุขภำพจิต 
หรือควำมเครียด ซึง่คดิคอ่นข้ำงยำกกวำ่ควำมเจ็บป่วยด้วยโรคทำงกำย  

เก่ียวกบัควำมเครียดท่ีมีกำรศึกษำ เร่ืองปัญหำสขุภำพจิตในประเทศไทยพบว่ำในภำวะปกติ คนทัว่ ๆ 
ไป จะมีควำมรู้สึกเครียด หรือมีอำกำรในระดบัปำนกลำง และมำกประมำณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ของประชำกร 
และจำกภำวะน ำ้ท่วมในปี 2554 คิดว่ำควำมเครียดคงจะเกิดมำกขึน้กับประชำชนทัว่ไป จำกำรศึกษำพบว่ำ 
ขนำดของปัญหำไม่ได้มีควำมสมัพนัธ์กบัควำมเครียดท่ีเกิดขึน้ นกัศึกษำอำจจะเห็นผู้ ท่ีติดหนีธ้นำคำร 3,000 
ล้ำนบำท กินได้ นอนหลบั ในขณะท่ีผู้ ท่ีถกูทวงเงินไม่ก่ีพนับำทมีอำกำรเครียดกินไมไ่ด้นอนไมห่ลบั  ดงันัน้ คนท่ี
จะเอำตวัรอดจำกควำมเครียดได้ ต้องรู้จกั จดักำรกบัควำมเครียดนัน้ ซึ่งโดยควำมหมำยแล้ว กำรจดักำรไม่ได้
หมำยควำมว่ำให้นกัศกึษำขจดัควำมเครียดให้หมดไป แตห่มำยถึงวิธีกำรท่ีนกัศกึษำจะอยู่กบัควำมเครียดของ
นักศึกษำให้ได้อย่ำงไร โดยไม่ให้สิ่งท่ีเกิดขึน้หรือปัญหำท่ีส่งผลต่อควำมเครียดให้เกิดควำมเครียดกับตัว
นกัศกึษำน้อยหรือน้อยท่ีสดุ  
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วิธีจัดการกับความเครียด 
1) หยุดคิดสักครู่ หรือพยำยำมนึกถึงภำพสวย ๆ สถำนท่ีสวย ๆ ท่ีเคยเห็นหรือเคยไปพบ บำงครัง้

นกัศกึษำไมส่ำมำรถหนีจำกสถำนกำรณ์ หรือ ภำวะแวดล้อมไปได้ก็จะใช้ควำมคดิฝันให้เป็นประโยชน์  
2) เม่ือหยุดคิด หรือหยุดควำมฟุ้งซ่ำนลงได้บ้ำงแล้วให้พยำยำมเรียงล ำดบัปัญหำตำมควำมส ำคญั

อำจจะนัง่นึก หรือเขียนลงเป็นข้อๆ และคอ่ยๆ คิดดวู่ำปัญหำใด แก้ไขได้ ปัญหำใดต้องรอไว้ก่อน หรือปัญหำ
บำงอย่ำงท่ีไม่สำมำรถแก้ไขได้เลย คงต้องยอมรับขีดควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำของนกัศกึษำอย่ำงเป็น
จริง  

3) เม่ือเรียงล ำดบัปัญหำได้แล้วก็ต้องพยำยำมหำกิจกรรมต่ำงๆ ท ำท่ีดีท่ีสุด เช่น กำรออกก ำลงักำย 
เล่นกีฬำชนิดต่ำงๆ ท่ีตนเองถนดั หรือพอเล่นได้ หรือท ำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ อ่ืน เช่น ไปเลีย้งเด็กก ำพร้ำ เลีย้ง
อำหำรผู้ ป่วยสำมญั โดยเฉพำะตำมโรงพยำบำลตำ่ง ๆ ท่ีขำดแคลนคนเหลียวแล  

4) หำเพ่ือนหรือผู้ ท่ีนกัศกึษำสำมำรถระบำยควำมเครียดได้ นกัศกึษำอำจจะคยุกบัญำต ิพ่ีน้อง ครู พระ 
หรือผู้ ท่ีสำมำรถรับฟังสิ่งท่ีนกัศกึษำวิตกกงัวล และท ำให้เครียด ถ้ำยงัรู้สึกว่ำมีปัญหำมำกอำจจะไปพบผู้ อ่ืนท่ี
ท ำหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ (Counsellor) นกัจิตวิทยำ หรือจิตแพทย์ ส ำหรับวิชำชีพหลงัสดุ อยำกให้ไปพบในกรณี
สุดท้ำย เพรำะอำจจะไม่มีเวลำมำกพอส ำหรับท่ำนท่ีอยำกระบำยควำมเครียดนำน ๆ และแถมยังต้องเสีย
คำ่ใช้จำ่ยตำมกรณีอีกด้วย  

5) ประกำรสดุท้ำยหลงัจำกด ำเนินกำรมำตำมค ำแนะน ำตำ่ง ๆ แล้ว ก็คือ กำรปรับจิตใจของนกัศกึษำ 
ซึ่งจะลดควำมตงึเครียดไปได้บ้ำงแล้ว ให้รู้จกัปรับเข้ำกบัปัญหำยอมรับในสิ่งท่ียงัแก้ไขไม่ได้ ถ้ำอยำกร้องไห้ก็
ร้องเสียให้เต็มท่ีไม่ต้องอำยใคร ควรจะท ำกิจกรรมนีใ้นท่ีลบัตำผู้คนเสียหน่อย พยำยำมให้ควำมหวงักบัตนเอง
และดูแลสุขภำพ กำรกินกำรนอนให้พอเพียง กำรใช้ยำ “ระงับประสำท” หรือยำ “คลำยเครียด” อยำกให้
พิจำรณำเม่ือมีอำกำรทำงกำยมำกขึน้ หรือนอนไม่หลบัจนไปท ำงำนท ำกำรไม่ได้ เพรำะยำเหล่ำนีเ้พียงแตช่่วย
ลดอำกำรวิตกกังวล หรือนอนไม่หลบัจนไปท ำงำนท ำกำรไม่ได้ เพรำะยำเหล่ำนัน้เพียงแต่ช่วยลดอำกำรวิตก
กงัวล หรืออำกำรทำงกำย เชน่ ใจสัน่ ปวดหวั หรือชว่ยให้นอนหลบั เทำ่นัน้ ควำมเครียดจะยงัคงเป็นแขกประจ ำ
ของทำ่นอยูเ่สมอ ดงันัน้ จงึควรจะอยูก่บัควำมเครียดให้ได้ดีกวำ่จะหลบหนีจำกมนัไป (สมชำย จกัรพนัธุ์, 2554) 
 
การเปล่ียนแปลงร่างกายเม่ือมีความเครียด 

1) หวัใจเต้นแรงและเร็วขึน้ เพ่ือฉีดเลือดซึง่จะน ำอ๊อกซิเจนและสำรอำหำรตำ่งๆไปเลีย้งเซลล์ทัว่
ร่ำงกำย พร้อมกบัขจดัของเสียออกจำกกระแสเลือดอยำ่งเร็ว  

2) กำรหำยใจดีเร็วขึน้ แตเ่ป็นกำรหำยใจตืน้ๆ มีกำรขบัครีนำลีนและฮอร์โมนอ่ืนๆเข้ำสูก่ระแสเลือด 
3) มำ่นตำขยำยเพ่ือให้ได้รับแสงมำกขึน้ 
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4) กล้ำมเนือ้หดเกร็งเพ่ือเตรียมกำรเคล่ือนไหว เตรียมสู้หรือหนี 
5) เส้นเลือดบริเวณอวยัวะย่อยอำหำรหดตวั 
6) เหง่ือออก เพรำะมีกำรเผำผลำญอำหำรมำกขึน้ ท ำให้อณุหภมูิของร่ำงกำยเพิ่มขึน้ 
เม่ือวิกฤตกำรณ์ผำ่นพ้นไปร่ำงกำยจะกลบัสูส่ภำวะปกต ิแตค่วำมเครียดท่ีเป็นอนัตรำย ก็คือ

ควำมเครียดท่ีเกิดขึน้มำกเกินควำมจ ำเป็น เม่ือเกิดแล้วคงอยูเ่ป็นประจ ำ ไมล่ดหรือหำยไปตำมปกต ิหรือเกิดขึน้
โดยไมมี่เหตกุำรณ์ท่ีเป็นกำรคกุคำมจริงๆ  
 
สาเหตุของความเครียด 

สภำพแวดล้อมทัว่ไป เช่น มลภำวะ ได้แก่ เสียงดงัเกินไป จำกเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ อำกำศเสียจำก
ควนัทอ่ไอเสีย น ำ้เสีย ฝุ่ น ละออง ยำฆำ่แมลง กำรอยูก่นัอย่ำงเบียดเสียด ยดัเยียดเป็นต้น สภำพเศรษฐกิจท่ีไม่
นำ่พอใจ เชน่รำยได้น้อยกวำ่รำยจำ่ย 

สภำพแวดล้อมทำงสงัคม เช่น กำรสอบแข่งขนัเข้ำเรียน  เข้ำท ำงำน เล่ือนขัน้ เล่ือนต ำแหน่ง เป็นต้น
นิสยัในกำรกิน-ด่ืม ท่ีส่งเสริมควำมเครียด เช่น ผู้ ท่ีด่ืมกำแฟบ่อยๆ สูบบุหร่ี ด่ืมเหล้ำ ตลอดจนกินของกินท่ีมี
น ำ้ตำลมำกๆ มีสมัพนัธภำพกบัคนอ่ืนๆท่ีไมร่ำบร่ืน มกัมีข้อขดัแย้ง ทะเลำะเบำะแว้งกบัคนอ่ืนเป็นปกตวิิสยั 
อปุนิสยัหรือวิธีกำรด ำเนินชีวิตท่ีอำจเป็นสำเหตขุองควำมเครียด 

1) คนท่ีชอบแขง่ขนัสงู ชอบท้ำทำย ชิงดีชิงเดน่เอำชนะ 
2) คนท่ีเข้มงวด เอำจริงเอำจงักบัทกุอยำ่งไมมี่กำรผ่อนปรน 
3) คนท่ีพยำยำมท ำอะไรหลำยๆอยำ่งในเวลำเดียวกนั 
4) คนท่ีมีอำรมณ์รุนแรงอดัแนน่ในใจเป็นประจ ำ 
5) คนท่ีใจร้อน จะท ำอะไรต้องให้ได้ผลทนัทีไมช่อบรอนำน  

ผลของความเครียดต่อชีวิต 
ผลตอ่สขุภำพทำงกำย ได้แก่ อำกำรไม่สบำยทำงกำยตำ่งๆเช่น ปวดหวั ปวดเม่ือยตำมส่วนตำ่งๆของ

ร่ำงกำย ควำมผิดปกติของหัวใจ ควำมดนัโลหิตสูง โรคกระเพำะ อำกำรท้องผูกท้องเสียบ่อยๆ นอนไม่หลับ 
หอบหืด   

ผลต่อสุขภำพจิตใจ น ำไปสู่  ควำมวิตกกังวล ซึมเศร้ำ กลัวอย่ำงไรเหตุผล อำรมณ์ ไม่มั่นคง 
เปล่ียนแปลงง่ำย หรือโรคประสำทบำงอยำ่งนอกจำกนีค้วำมเครียดสง่ผลตอ่ร่ำงกำยและจิตใจ ยอ่มสง่ผลไปถึง 
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน สมัพนัธภำพตอ่ครอบครัวและบุคคลแวดล้อม และเม่ือประสิทธิภำพในงำนตกต ่ำ 
สมัพนัธภำพเส่ือมทรำมลง จิตใจย่อมได้รับผลตงึเครียดมำกขึน้ซ ำ้ซ้อน นบัว่ำควำมเครียดเป็นภยัตอ่ชีวิตอย่ำง
ยิ่ง 
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ปัญหาจากเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่ 
 เทคโนโลยีในสมยัใหม่มีควำมก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วมำก ทุกอย่ำงมีกำรประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือควำม
สะดวก รวดเร็วของกำรใช้ชีวิต ทัง้กำรติดต่อส่ือสำร กำรเดินทำง กำรใช้ปัจจยัส่ีของผู้คนในสงัคม กำรเกิดขึน้
ของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จนมีกำรประดิษฐ์คิดค้นให้ระบบดงักลำ่วมีควำมตอบสนอง
ตอ่กำรใช้ของคนในสงัคมสมยัมำกขึน้ ตนในสงัคมสมยัใหม่จงึอยู่ในภำวะท่ีพึงพิงระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือขำ่ยคอมพิวเตอร์มำกขึน้เร่ือยๆ กำรส่ือสำรในระบบเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ก็มีมำกขึน้ กำรตดิตอ่ส่ือสำรมี
ควำมสะดวกมำกขึน้แตก็่กลบัมีปัญหำตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้จำกกำรส่ือสำรมำกขึน้ด้วยเชน่เดียวกนั ดงัเชน่  

1) กำรหลอกลวงบนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และสังคมออนไลน์ กำรเกิดขึน้ของกำรหลอกลวงบน
เครือข่ำยกำรส่ือสำรในสังคมออนไลน์มีมำกมำยในสังคมยุคใหม่ กำรล่อลวงบนโลกออนไลน์เกิดขึน้อย่ำง
มำกมำย ทกุชำตทิกุภำษำ 

2) ควำมก้ำวร้ำวและกำรท ำควำมเสียหำยต่อผู้ อ่ืน กำรใช้กำรส่ือสำรแบบก้ำวร้ำวโดยไม่ต้องสนใจ
ควำมรู้สึกของผู้ เสียหำยในสงัคมออนไลน์ ทุกอย่ำงบนโลกออนไลน์เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว คิดอะไรง่ำยๆ 
ไมไ่ด้พินิจพิเครำะห์ตริตรองอยำ่งรอบคอบ ขำดกำรยบัยัง้ชัง่ใจได้ง่ำย  

3) กำรฉ้อโกงบนโลกกำรส่ือสำรยคุใหม ่ซึง่ในสงัคมสมยัใหมน่ัน้มีกำรฉ้อโกงเกิดขึน้มำกมำย เน่ืองจำก
กำรเกิดขึน้ของธุรกิจบนโลกออนไลน์ กำรเจำะข้อมลูควำมลบัของผู้ อ่ืนมำเป็นประโยชน์ของตนเอง 

4) ชกัจูงไปในทำงท่ีไม่ถูกต้อง มีกำรชกัจูงไปท ำสิ่งท่ีผิดกฏหมำยได้ง่ำย ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกำรก่อ
อำชญำกรรมทำงเพศ กำรเสพสำรเสพตดิ เพรำะคนท่ีตดิตอ่นัน้  

5) ควำมสิน้เปลืองจำกกำรใช้เทคโนโลยี กำรเกิดขึน้ของรุ่นใหม่ๆ และกำรโฆษณำในส่ือทกุประเภท ท ำ
ให้คนในสงัคมส่วนใหญ่มีควำมสิน้เปลืองต่อเทคโนโลยีต่ำงๆ ไปมำกมำย โดยเฉพำะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์  
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การแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ 
 กำรแก้ปัญหำของนกัศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ชีวิตในสงัคมยุคใหม่ท่ีแวดล้อมด้วยกำรเปล่ียนแปลงอย่ำง
มำกในสังคม โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่ท่ีเข้ำมำเก่ียวข้องตลอดเวลำ กำร
เปล่ียนแปลงไปของสิ่งรอบตวันกัศึกษำเหล่ำนีจ้ ำเป็นจะต้องรู้จกัเลือก รู้จกัใช้เทคโนโลยีเหล่ำนัน้ แตก็่ยงัต้อง
แก้ปัญหำท่ีสง่ผลตอ่ร่ำงกำยและจิตใจของตนเองในทำ่มกลำงกำรเปล่ียนแปลงเหล่ำนัน้ด้วย โดยมีหวัข้อส ำคญั
ท่ียกมำเป็นตวัอยำ่งในกำรแก้ปัญหำในกำรใช้ชีวิตของนกัศกึษำในสงัคมยคุใหม ่ดงันี ้
1. การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ในสงัคมสมยัใหม่ นกัศกึษำต้องรู้จกัเลือกใช้เทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสมกบัตนเอง ควำมเหมำะสม
นัน้มีปัจจยัตำ่งๆ มำกมำยในกำรเลือกใช้เทคโนโลยี ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีได้แก่ 

1) อยูใ่นรำคำท่ีเหมำะสมกบันกัศกึษำ  
ของท่ีเหมำะสมนัน้ไม่จ ำเป็นต้องเป็นของท่ีดีและมีรำคำแพงเสมอไป อยู่ท่ีนกัศึกษำจะต้องเลือกให้

เหมำะสมกบัตนเอง ไมไ่ด้ตดัสินใจเพรำะควำมสวยงำม เพรำะควำมทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมในสงัคมสมยัใหม ่ 
2) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ในกำรใช้ชีวิตในกำรเรียนกำรศกึษำ และชีวิตประจ ำวนั  
ในเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์นัน้ต้องน ำมำใช้งำนในกำรใช้ชีวิตได้อยำ่งเตม็ท่ี และมีประสิทธิภำพ เชน่กำร

ใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ถ้ำสำมำรถใช้งำนของมหำวิทยำลยัได้ หรือมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
แล้ว กำรจะต้องซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำเพิ่มเติมหรือกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์แบบสมัผสัและน ำติดตวัไปได้
ตลอดเวลำ ก็อำจเป็นสิ่งเกินควำมจ ำเป็นแม้จะดเูป็นคนท่ีทนัสมยัในสงัคมยคุใหมก็่ตำม  

3) เป็นเทคโนโลยีท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนของนกัศกึษำ  
ถ้ำนักศึกษำต้องเลือกใช้เทคโนโลยีนอกจำกควำมเหมำะสมเร่ืองรำคำแล้ว ก็ต้องค ำนึงถึงกำรใช้

เทคโนโลยีท่ีเอือ้ต่อกำรเรียนของนกัศึกษำให้มำกท่ีสุด กำรท่ีจะเลือกซือ้เทคโนโลยีดงักล่ำวควรเป็นระบบท่ีใช้
เพ่ือกำรเรียนกำรสอนได้ไม่ต ่ำกว่ำ 3 ส่วนจำก 4 ส่วน เม่ือเทียบกบัประโยชน์เพ่ือควำมบนัเทิงและด้ำนอ่ืนๆ ซึ่ง
สำมำรถหำได้จำกส่ือรูปแบบใหม่จำกช่องทำงต่ำงๆ หรือจำกเทคโนโลยีท่ีไม่ต้องมีกำรจดัซือ้จดัหำมำก็ได้ เช่น 
มีอยูแ่ล้วในมหำวิทยำลยั 

 
2. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 

กำรใช้งำนบนสังคมออนไลน์ท่ีถูกต้องและเหมำะสมของนักศึกษำนัน้ มีหลักอยู่ในกำรปฏิบตัิตวัให้
เหมำะสมตอ่กำรใช้งำนอยูท่ี่เป็นหลกักำรง่ำยๆ ได้แก่ 

1) คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะสนบัสนนุกำรเรียน  
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เม่ือนกัศึกษำคิดว่ำคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองมือสนบัสนุนกำรเรียน จึงไม่ได้ยึดติดกับรุ่นยอดนิยม 
กับควำมทนัสมยั แต่นึกถึงประโยชน์ใช้สอยในกำรจะน ำมำใช้กับวิชำเรียน กับกำรปฏิบตัิงำนตำมท่ีอำจำรย์
มอบหมำย กบักำรค้นคว้ำหำควำมรู้ และในกำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงสำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
กำรใช้ได้อยำ่งง่ำยๆ เพรำะกำรใช้งำนเพื่อสนบัสนนุกำรศกึษำนัน้ต้องมำกกวำ่กำรใช้งำนเพื่ออย่ำงอ่ืน  

2)”กำรใช้งำนเป็น” ไมใ่ชแ่คมี่ใช้  
กำรใช้งำนเป็นนัน้นักศึกษำไม่จ ำเป็นต้องมีรุ่นนัน้ๆ หรือต้องมีเคร่ืองแบบนัน้ๆ แต่ก็สำมำรถศึกษำ

ค้นคว้ำได้ หรือใช้เคร่ืองท่ีรำคำเหมำะสมแตส่ร้ำงประโยชน์ได้มำกกว่ำ ศกึษำค้นคว้ำได้มำกกวำ่ เชน่กำรใช้งำน
โทรศพัท์สมยัใหมท่ี่เป็นแบบ Smart Phone นัน้อำจมีระบบปฏิบตักิำรแตกตำ่งกนั รำคำแตกตำ่งกนั นกัศกึษำก็
ต้องศกึษำข้อดีข้อเสียของแตล่ะระบบ และค้นคว้ำหำควำมรู้ในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงข้อมลู (Update) 
ให้ทนัสมยัได้ด้วยตนเอง และไมจ่ ำเป็นต้องมีในรุ่นท่ีแพงหรือเป็นท่ีนิยมแตค่ ำนงึถึงกำรใช้งำนมำกกวำ่ 

3) สงัคมออนไลน์ไมใ่ชส่งัคมจริงเป็นเพียงสงัคมเสมือน  
เม่ือถือว่ำไม่ใช่สงัคมจริงจะได้มีควำมระมดัระวงัมำกขึน้ จะเป็นก็เพียงช่องทำงกำรส่ือสำรพร้อมๆ  กนั

ของกลุ่มท่ีรู้จกักนัในสงัคมจริงเท่ำนัน้ คนอ่ืนๆก็เป็นคนท่ีเป็นเพียงสงัคมเสมือนซึ่งไม่ใช่ควำมจริง ถ้ำนกัศกึษำ
ระลกึถึงเร่ืองนีอ้ยูต่ลอดก็จะหลีกเล่ียงปัญหำท่ีจะเกิดขึน้ในสงัคมออนไลน์ได้ 

4) โลกออนไลน์ไมไ่ด้เป็นสงัคมปิด  
เม่ือนกัศึกษำตระหนกัว่ำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หรือสงัคมออนไลน์นัน้ไม่เป็นสงัคมปิด แต่เป็นสงัคม

เปิดหรือถ้ำปิดอยู่ก็พร้อมท่ีจะเปิดได้ตลอดเวลำ ก็จะได้ระมดัระวงัในกำรท่ีจะลงข้อควำมหรืออะไรก็ตำมท่ีไมดี่ 
หรือไมป่ระสงค์จะเปิดเผยไว้ หรืออำจเป็นผลเสียตอ่ตนเองในอนำคตก็ต้องพงึระวงัเป็นอยำ่งมำก กำรใช้รูปถ่ำย
ก็ท ำตรงไปตรงมำ และควรเป็นสงัคมออนไลน์ท่ีน่ำเช่ือถือหรือเป็นสงัคมวิชำกำร หรือในกลุ่มเพ่ือนท่ีรู้จกักันมำ
ก่อน รูปก็เป็นรูปหน้ำตรงเปิดเผย ไม่แสดงท่ำทำงอนัน ำไปสู่กำรตีควำมหมำยออกไปเป็นอย่ำงอ่ืน ใช้เพียงเป็น
กำรแสดงตวัตนท่ีพอเหมำะพอควร อยู่ในกิริยำท่ีสุภำพ กำรใช้ค ำต่ำงๆ ก็เป็นค ำท่ีถูกต้องตำมหลกัไวยำกรณ์ 
สุภำพ เรียบร้อย เหมือนกำรส่ือสำรในสงัคมจริง ท ำเป็นปกตินิสยั ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่ือสำรกับคนอ่ืนหรือกำร
ส่ือสำรแสดงควำมคิดเห็นใดๆก็ตำม และต้องระมดัระวงัเร่ืองของกำรกระท ำผิดกฎหมำยไว้ให้มำก ถ้ำไม่แน่ใจ
อยำ่ท ำให้ปรึกษำคนท่ีมีควำมรู้ท่ีเช่ือถือได้ก่อน สิ่งเหลำ่นีก็้เป็นหลกักำรท่ีนกัศกึษำควรปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัดจน
เป็นนิสยัในกำรใช้เคร่ือขำ่ยคอมพิวเตอร์ หรือสงัคมออนไลน์ (แสงเทียน อยูเ่ถำ, 2555) 

ซึง่ยงัมีสว่นอ่ืนๆ ท่ีต้องค ำนงึถึงในเร่ืองของกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ ทัง้ในสว่นของ Hardware Software 
และ People ware ซึง่นกัศกึษำควรหำควำมรู้ในเร่ืองดงักล่ำวให้สำมำรถรู้เท่ำทนัในเร่ืองของสงัคมสมยัใหม ่ซึง่
เป็นโลกแห่งข้อมลูข่ำวสำรท่ีมำกจนล้น นกัศกึษำต้องรู้จกัเลือกในกำรใช้ทัง้สำมส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ยงั
ต้องรู้จัดคัดเลือกกลั่นกรองกำรรับข้อมูลท่ีถูกต้อง เหมำะสมด้วย ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และสังคม
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ออนไลน์ มีกำรพฒันำขึน้อยำ่งมำก จ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีนกัศกึษำต้องมีควำมรู้เท่ำทนักำรพฒันำกำรในเร่ืองนี ้ของ
สงัคมสมยัใหม่ เพ่ือกำรคดัเลือก แยกแยะ ว่ำสิ่งใดมีควำมเหมำะสมกบัสำขำกำรศกึษำ และมีควำมจ ำเป็นตอ่
กำรใช้ชิวิตของตวันกัศกึษำเอง 
 
3. การแก้ปัญหาเก่ียวกับความเครียดของนักศึกษา 
 สถำนกำรณ์ในสงัคมยคุใหม่ท่ีส่งผลตอ่ควำมเครียดของคนในสงัคมมำกย่ิงขึน้ จงึต้องมีกำรจดักำรและ
กำรแก้ปัญหำควำมเครียดในกำรใช้ชีวิต ประกอบด้วย 
     3.1 กำรลดควำมเครียด 

1) วิธีแก้ไขท่ีปลำยเหตุ ได้แก่ กำรใช้ยำ เช่น ยำหม่อง ยำดม ยำแก้ปวด ยำลดกรดในกระเพำะ ยำ
กลอ่มประสำท แตว่ิธีกำรดงักลำ่วไมไ่ด้แก้ไขควำมเครียดท่ีต้นเหต ุอำจท ำให้ควำมเครียดนัน้เกิดขึน้ได้อีก    

2) วิธีแก้ไขท่ีต้นเหต ุได้แก่ แก้ไขเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีเอือ้อ ำนวยให้เกิดควำมเครียด เช่น งำนอดิเรกท่ี
ชอบ ฝึกออกก ำลงักำย บริหำรร่ำงกำยแบบง่ำยๆ เป็นต้น เปล่ียนแปลงนิสยัและทศันคติตอ่กำรด ำเนินชีวิต เชน่ 
ลดกำรแข่งขนั ผ่อนปรน ลดควำมเข้มงวด ในเร่ืองตำ่งๆ หำควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัโภชนำกำร ส ำรวจและ
เปล่ียนแปลงทัศนคติต่อตัวเองและผู้ อ่ืน เช่น มองตัวเองในแง่ดี มองผู้ อ่ืนในแง่ดี  ส ำรวจและปรับปรุง 
สมัพนัธภำพต่อคนในครอบครัวและสงัคมภำยนอก ฝึกผ่อนคลำยโดยตรง เช่น กำรออกก ำลงักำยแบบง่ำยๆ 
กำรฝึกผอ่นคลำยกล้ำมเนือ้ กำรนวด กำรใช้จินตนำกำร นกึภำพ     ท่ีร่ืนรมย์   
เม่ือนกัศกึษำเกิดควำมเครียดขึน้มำ ต้องทบทวนดวู่ำ เกิดจำกสำเหตอุะไร และเลือกใช้วิธีลดควำมเครียดดงัท่ี
กลำ่วมำ วิธีใด วิธีหนึง่หรือหลำยวิธีร่วมกนั อำจท ำให้ควำมเครียดผอ่นคลำยลงไปได้  
     3.2 กำรปอ้งกนัควำมเครียด   

หลงัจำกทรำบสำเหตแุล้วกำรป้องกันควำมเครียดจะเป็นวิธีท่ีไม่ให้เกิดควำมเครียดซึ่งมีวิธีกำรต่ำงๆ 
หรือกำรเตรียมตวัเพ่ือรับควำมเครียดสำมำรถท ำได้ดงันี ้

1) กำรวำงแผน เม่ือเกิดปัญหำหรือควำมเครียดพยำยำมตัง้สตแิละใช้ปัญญำหำทำงแก้ไข 
1.1 เม่ือมีปัญหำพยำยำมหำทำงเลือกหลำยๆทำง และเลือกทำงแก้ท่ีดีท่ีสดุ 
1.2 ขณะท ำงำนก็วำงแผนอนำคตไปด้วย ตัง้เปำ้หมำยท่ีเป็นไปได้และท้ำทำยกำรตัง้เปำ้หมำย

เกินควำมสำมำรถเล็กน้อยจะเป็นกำรท้ำทำย หำกท ำส ำเร็จก็จะเกิดควำมภูมิใจควำมมั่นใจในตัวเองก็จะ
ตำมมำ 

1.3 ตัง้เปำ้หมำยท่ีสมเหตสุมผลซึง่จะท ำ ให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะกระท ำ หำกตัง้เปำ้เกินควำมจริง 
จะท ำให้เกิดควำมเครียด หำกต้องกำรประสบควำมส ำเร็จต้องพฒันำควำมสำมำรถเพิ่ม แตถ้่ำไม่พยำยำมก็ไม่
ประสบผลส ำเร็จควำมเครียดก็จะเกิดตำมมำและในท่ีสดุก็ เลิกไปเอง 
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   1.4 จดัล ำดบัควำมส ำคญั และควำมเร่งดว่นของงำน งำนท่ีส ำคญัอำจจะไมใ่ชง่ำนท่ีเร่งดว่นก็
ได้ ให้ท ำงำนท่ีเร่งดว่นก่อน และก็ไปงำนท่ีส ำคญั ขณะท ำงำนก็อย่ำกงัวลงำนท่ียงัไมไ่ด้ท ำ ให้ท ำงำนท่ียำกท่ีสดุ
ก่อนงำนอ่ืน 
   1.5 กระจำยงำนให้แก่คนท่ีเหมำะสมโดยแบง่งำนเป็นสว่นแล้วกระจำยงำนออกไป 

2) กำรส่ือสำร กำรส่ือสำรจะชว่ยลดควำมขดัแย้ง 
   2.1 ใช้เหตผุลในกำรส่ือสำร กำรใช้เหตผุลจะท ำให้เพ่ือนร่วมงำนได้เสนอปัญหำและแนว
ทำงแก้ไข คนสว่นให้ต้องกำรแก้ปัญหำเพ่ือสิ่งท่ีดีขึน้ กำรใช้เหตจุะท ำให้เพ่ือนร่วมงำนยอมรับและให้ควำม
ร่วมมือ ห้ำมใช้ควำมก้ำวร้ำว 
   2.2 พดูควำมจริง กำรพดูควำมจริงจะมีควำมเครียดน้อยกวำ่กำรโกหก 
แก้ไขควำมขดัแย้ง เม่ือเกิดควำมขดัแย้งให้จบัเขำ่แก้ปัญหำ และเม่ือได้ข้อสรุปจงลืมวำ่ปัญหำเกิดจำกใคร และ
อยำ่เครียดแค้น 
   2.3 ให้เป็นนกัฟังท่ีดี ไมมี่ใครท่ีสำมำรถเรียนรู้ขณะท่ีตวัเองก ำลงัพดู กำรเป็นผู้ ฟังท่ีดีจะได้
แนวควำมคิดใหม ่กำรเป็นผู้ ฟังท่ีดีมิใชค่ณุจะต้องเช่ือทกุอยำ่งเป็นเพียงคณุมีข้อมลูเพิ่มเตมิซึง่ชว่ยในกำร
ตดัสินใจ 

3) กำรเปล่ียนมมุมองคนบำงคนมองวิกฤตเิป็นโอกำส น ำ้คร่ึงแก้วบำงคนมองเหลืออีกคร่ึงหนึง่ กำรผกั
ผอ่น  

4) กำรนอนพกัผอ่นอย่ำงพอเพียงวนัละ 7-8 ชัว่โมงจะท ำให้ลดควำมวิตกกงัวลได้เม่ือเกิดปัญหำให้
ควบคมุอำรมณ์ให้สงบ ให้หยดุงำนท่ีท ำอยู ่หำยใจเข้ำลกึๆ หรือหลีกหนีไปเดนิสกัระยะหนึง่ 

5) ให้นึกถึงผลเสียท่ีจะเกิด ผลเสียหำยอยำ่งแรงท่ีอำจจะเกิดขึน้ ขณะเดียวกนัก็นกึถึงโอกำสท่ีจะไม่
เกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 
     3.3 กำรแก้ไขควำมเครียด   

แม้วำ่นกัศกึษำไมส่ำมำรถจะหลีกเล่ียงควำมเครียด แตน่กัศกึษำสำมำรถลดโรคท่ีเกิดจำกควำมเครียด
โดย 
  1) นกัศกึษำควรปรึกษำกบัเพ่ือน ครอบครัว หรือเพ่ือนร่วมรุ่น เพ่ือนร่วมคณะฯ หรือเพ่ือนร่วม
มหำวิทยำลยัจะชว่ยให้นกัศกึษำมองปัญหำในแง่มมุอ่ืนๆ   นกัศกึษำจ ำเป็นต้องบอกเพ่ือนร่วมงำนวำ่บำงสิ่งไม่
สำมำรถท ำได้ ต้องรู้จกัปฏิเสธ ทำ่นอำจจะต้องลดงำนพิเศษบำงอย่ำงขณะเกิดควำมเครียด ทำ่นต้องเคำรพ
ตวัเองไมเ่อำเปรียบตวัเอง ไม่ท ำงำนเกินควำมสำมำรถตวัเอง ไมท่ ำงำนจนไมมี่เวลำพกัผอ่น กำรท ำงำนต้องมี
ขอบเขตหำกมิเชน่นัน้ทำ่นอำจจะเป็นผู้ปกครองท่ีไม่ดี เป็นเพ่ือนร่วมงำนท่ีไมดี่ ต้องสำมำรถควบคมุอำรมณ์
โกรธได้ดี เม่ือโกรธก็หำสิ่งท่ีชอบท ำเช่นกำรฟังเพลง กำรเดนิ 
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  2) นกัศกึษำอยำ่ซมึเศร้ำ เม่ือทำ่นมีโรคประจ ำตวัหรือประสบกบัควำมผิดหวงั ทำ่นอำจจะหมดก ำลงัใจ 
ซมึเศร้ำ ชีวิตนีไ้มมี่ควำมหวงัอีกแล้ว อำกำรซมึเศร้ำจะท ำให้ทำ่นประสบกบัควำมทกุข์ยำกและท ำให้อำกำร
เจ็บปวดเพิ่มขึน้ ทำ่นอำจจะคดิว่ำ "ท ำไมต้องเป็นเรำ" "ท ำไมเรำถึงต้องท ำสิ่งนัน้" "ท ำไมเรำท ำสิ่งนัน้ไมไ่ด้"คน
ปกติทกุคนจะคิดเหมือนกนั ทำ่นต้องท ำใจและพยำยำมแก้ไข 
  3) นกัศกึษำต้องท ำชีวิตให้สบำยๆ อย่ำท ำชีวิตให้ วุน่วำย ท ำตวัสบำยๆงำนท่ีไมส่ ำคญัก็ไมต้่องท ำ
เลือกงำนท่ีจ ำเป็นไมว่ำ่จะเป็นงำนจดัหอพกั หรืองำนประจ ำท ำให้เสร็จแล้วจงึเลือกงำนท่ีนำ่เบื่อท ำตอ่ 
  4) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงบำงอยำ่งเกิดขึน้ ให้พยำยำมท ำในสิ่งท่ีนกัศกึษำชอบและมีควำมสขุ 
  5) นกัศกึษำต้องบริหำรเวลำให้เหมำะสม จดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำนให้ท ำงำนท่ีหนกัเม่ือรู้สกึสบำย
หรือท ำในตอนเช้ำ จดัเวลำส ำหรับพกัด้วย 
  6) ให้นกัศกึษำท ำงำนท่ีละอยำ่งจนส ำเร็จโดยกำรตัง้เปำ้หมำยในแตล่ะวนั กำรตัง้เปำ้หมำยไม่
จ ำเป็นต้องเป็นงำนอำจจะเป็นงำนอดเิรกก็ได้เม่ือได้กระท ำส ำเร็จจะเกิดควำมภมูิใจ 
  7) เม่ือนกัศกึษำไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำให้ปรึกษำแพทย์ 
  8) นกัศกึษำต้องยอมรับควำมจริงเพ่ือแก้ไขควำมเครียด 
  9) ยอมรับควำมจริงว่ำนกัศกึษำสำมำรถเปล่ียนแปลงตวัเองได้แตท่่ำนไมส่ำมำรถเปล่ียนแปลงคนอ่ืน 
เพรำะหำกนกัศกึษำคิดเปล่ียนแปลงคนอ่ืนแล้วไมส่ ำเร็จท่ำนก็จะเกิดควำมเครียด  
  10) นกัศกึษำต้องยอมรับควำมจริงว่ำคนทกุคนไมมี่ใครท่ีสมบรูณ์แบบ ต้องมีข้อบกพร่องยอมรับกบั
ข้อบกพร่องควำมเครียดจะน้อยลง หลำยคนคำดหวงัว่ำคนใช้จะสำมำรถท ำงำนได้ดีเท่ำกบัท่ีตวัเองท ำ เม่ือคน
ใช้ท ำไมไ่ด้ก็เกิดควำมเครียด  
  11) นกัศกึษำต้องสร้ำงอำรมณ์ขนัให้กบัตวัเองโดยเฉพำะเม่ือเวลำเกิดควำมเครียด ผู้ เช่ียวชำญ
เก่ียวกบัควำมเครียดแนะน ำให้หวัเรำะเม่ือมีควำมเครียด โดยจดัเวลำส ำหรับงำนบนัเทิง คยุเร่ืองตลกกบัเพ่ือน
หรือดตูลก กำรหวัเรำะจะชว่ยลดควำมตงึเครียดได้เป็นอยำ่งดี อยำ่ปลอ่ยให้ตวันกัศกึษำตงึเครียดมืดมน มอง
โลกในแง่ดี 
  12) ให้นกึวำ่นกัสึกษำสำมำรถเรียนรู้บำงสิ่งจำกเหตกุำรณ์ทกุอย่ำง 
     3.4 กำรหลีกเล่ียงควำมเครียด  

1) หลีกเล่ียงควำมเครียดเล็กน้อย เชน่รถติดก็ออกจำกบ้ำนให้เช้ำขึน้ หลีกเล่ียงไปใช้เส้นทำงอ่ืน 
  2) หลีกเล่ียงหรืออยูห่่ำงๆบคุคลท่ีท ำให้ทำ่นเครียด เชน่แฟนท่ีขีบ้น่ เจ้ำนำยท่ีจกุจิก 

3) หลีกเล่ียงกำรรับผิดชอบงำนท่ีมำกเกินไป 
4) เม่ือมีควำมเครียดให้หยดุงำนสกัพกัและหลีกหนีจำกสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้คณุเครียด 
5) หลีกเล่ียงกำรถกเถียงประเดน็ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้หรือประเดน็ท่ีหำข้อสรุปไมไ่ด้ 
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6) กำรปรับเปล่ียนควำมคิดเพ่ือแก้ปัญหำเร่ืองควำมเครียด 
7) ปรับเปล่ียนวิธีคดิ มองโลกในแง่ดีเสมอไมพ่ยำยำมมองโลกในแง่ร้ำย ทกุปัญหำมีทำงออก เปล่ียน

วิกฤตให้เป็นโอกำส โลกม่ีทัง้กลำงวนัและกลำงคืน หำหนทำงท่ีจะพลิกสถำนกำรณ์ 
8) ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม รู้จกัปฏิเสธในสว่นไมใ่ชค่วำมรับผิดชอบของตวัเอง ลดควำมรีบร้อน หดั

ท ำงำนให้เสร็จท่ีละอยำ่ง หดักระจำยงำนสูผู่้ อ่ืน หำงำนอดเิรกท ำท่ีท ำให้หำยเบื่อ 
9) ปรับเปล่ียนสภำพท ำงำน ปรึกษำกนัเพ่ือลดข้อขดัแย้งในกำรท ำงำน ก ำหนดควำมรับผิดชอบของแต่

ละคน ก ำหนดเจ้ำนำยให้แน่นอน ก ำหนดกฎเกณฑ์ท่ีเอือ้ตอ่กำรท ำงำน มีระบบให้ค ำปรึกษำเร่ืองควำมเครียด 
10) ปรับเปล่ียนควำมรู้สกึของตวัเอง หดัสร้ำงอำรมณ์ขนัในภำวะท่ีเครียด ยอมรับค ำต ำนิ รู้จกัผ่อน

คลำย 
  จำก คูมื่อหมอชำวบ้ำน ท่ีเผยแพร่ให้ประชำชนทัว่ไปได้มีควำมรู้ในเร่ืองกำร ปฐมพยำบำล เร่ืองท่ี
เก่ียวกบัโรคทัว่ไปท่ีรู้จกักนัโดยแพร่หลำย รวมถึงกำรรักษำพยำบำลเบือ้งต้นและกำรใช้ยำ โดยในส่วนของ
อำกำรและวิธีกำรรักษำเบือ้งต้นในเร่ืองของ ควำมกงัวล ควำมเครียด กำรคดิมำก ควำมหงดุหงิด และอำกำร
นอนไมห่ลบั ได้ระบไุว้ดงันี ้

1) กงัวล เครียด คิดมำก หงดุหงิด นอนไมห่ลบั 
2) คดิดวูำ่กงัวลหรือหงดุหงิดเร่ืองอะไร อะไรเป็นสำเหต ุอะไรเป็น “สำเหตขุองสำเหต”ุ และอะไรเป็น

สำเหตขุอง “สำเหตขุองสำเหต”ุ ตอ่ไปเร่ือย ๆ  
3) คดิตอ่วำ่เร่ืองและสำเหตเุหลำ่นัน้จะแก้ไขได้ไหม ถ้ำแก้ได้ให้รีบแก้ ถ้ำแก้ไมไ่ด้ให้ปรึกษำ พดูคยุ 

(ระบำย) กบัคนท่ีตนรักและไว้ใจ เพ่ือขอควำมเห็นหรือขอควำมชว่ยเหลือ 
   3.1 ถ้ำคิดไมอ่อก หรือคิดวำ่ยงัแก้ไขไมไ่ด้ ให้นกึถึงควำมจริง 3 ประกำร (ไตรลกัษณ์) คือ 
ทกุสิ่งทกุอยำ่งต้องเปล่ียนแปลง ขณะนีน้กัศกึษำทกุข์ดงันัน้ตอ่ไปนกัศกึษำจะต้องสขุ แล้วยิม้ให้กบัควำมจริงนี ้
ทกุสิ่งทกุอยำ่งต้องมีควำมขดัแย้งกนั ควำมขดัแย้งหรือทกุข์ของนกัศกึษำยงัน้อยกวำ่ของคนอ่ืน แล้วยิม้ให้
ควำมโชคดีของนกัศกึษำ 
   3.2 ทกุสิ่งทกุอย่ำงเป็นสิ่งสมมตุท่ีิไมใ่ชต่วัตนอยำ่งแท้จริง ทกุข์เกิดจำกนกัศกึษำคิดวำ่น่ี   
เป็นตวัเรำเป็นของเรำ นัน่ควรจะเป็นของเรำ และโนน่ควรจะเป็นของเรำด้วย เป็นต้น แล้วยิม้ให้กบัควำมเห็นแก่
ตวัของเรำ และแผเ่มตตำให้ผู้ อ่ืน 

4) หลบออกจำกสถำนท่ีและสิ่งท่ีท ำให้กงัวลหงุดหงิด 
5) ออกก ำลงักำยให้มำกขึน้ ท ำสิ่งท่ีตนชอบให้มำกขึน้ 
6) ฝึกสมำธิ เชน่สวดมนต์ อ่ำนหนงัสือ ร้องเพลง เย็บปักถกัร้อย วำดรูป ปลกูต้นไม้ กดจดุ ให้ใจสงบ

และหลบัได้ 
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7) ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนท่ีทกุข์ยำกมำกกวำ่เรำ 
8) หำงำนท ำให้วุน่ๆไว้อยำ่หยดุงำนอยำ่อยูเ่ฉยๆ 
9) คดิถึงสิ่งท่ีดีงำมตำ่งๆ อย่ำคดิในทำงร้ำย 
10) ถ้ำเป็นมำกควรไปหำหมอ อำจต้องกินยำคลำยเครียดหรือยำกล่อม ประสำท เชน่ ไดอะซีแพม 

(diazepam) หรืออะมิทริปไทลีน (amitriptyline) เป็นครัง้ครำว 
4. การแก้ปัญหาวัยรุ่นในสังคมยุคใหม่ 

วยัรุ่นเป็นวยัของกำรแสวงหำเอกลกัษณ์ (Identity)  กำรให้ค ำปรึกษำจึงเป็นแนวทำงหนึ่งท่ีจะช่วยให้
วยัรุ่นสำมำรถมองตนและเห็นตนเองตำมควำมเป็นจริง (Realistic)  หรือใช้ปัญญำ   ไม่ใช้อำรมณ์เพียงอย่ำง
เดียว เพรำะจะเห็นตนเองเฉพำะท่ีตนอยำกเป็น (Ideal Self) วยัรุ่นก็จะค้นพบเอกลกัษณ์ของตน ท ำให้วยัรุ่นมี
ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  และกำรรู้จกัตนเองตำมควำมเป็นจริงจะเป็นแนวทำงสู่กำรพฒันำตนเองต่อไป     กำร
ให้ค ำปรึกษำจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งท่ีควรน ำมำใช้  เพ่ือประคบัประคอง   และช่วยเหลือให้วยัรุ่นสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตในวยันีใ้ห้สมกบัเป็นวยัท่ีสดใส   วยัแห่งกำรเรียนรู้ และวยัแห่งควำมหวงัของสงัคม    ซึ่งพร้อมท่ีจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภำพตอ่ไป  มิใชเ่ป็นวยัท่ีมีปัญหำอยำ่งท่ีคนสว่นใหญ่เข้ำใจอีกตอ่ไป (ชศูรี สวุรรณ, 2559)  
 พลอำกำศตรีเมธำ สงัขวิจิตร ได้กล่ำวไว้ในกำรบรรยำยเร่ืองกำรสร้ำงคณุธรรมและจริยธรรมเยำวชน 
เก่ียวกบักำรแก้ไขปัญหำเดก็และเยำวชนไว้ดงันี ้กำรแก้ปัญหำเดก็ และเยำวชนควรเร่ิมต้นท่ีบ้ำน นัน่คือสถำบนั
ครอบครัว ล ำดบัตอ่มำคือ สถำนศกึษำโดยกระทรวงศกึษำธิกำรจะต้องเร่งรัดปฏิรูปกำรศกึษำโดยยึดคณุธรรม
น ำควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนกัและปลกูจิตส ำนึกในคณุคำ่ของปรัชญำพอเพียง พฒันำคนโดยใช้คณุธรรมเป็น
พืน้ฐำนของกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงควำมร่วมมือกบัสถำบนัครอบครัว ชมุชน สถำบนัศำสนำเพ่ือพฒันำ
เยำวชนให้เป็นคนดี มีควำมรู้ คูค่ณุธรรมเพ่ือให้เยำวชนได้ประพฤตปิฏิบตัตินให้อยู่บนพืน้ฐำนของคณุธรรมดงันี ้
 1) ควำมขยนั คือมีควำมตัง้ใจพำกเพียร มีควำมพยำยำมไม่ท้อถอยโดยมีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเช่น 
กิจกรรมสง่เสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้กบัเยำวชนท่ีมีควำมสนใจเชน่กำรเลีย้งโคพืน้เมือง เลีย้งสกุร ดอกไม้
ประดิษฐ์จำกวัสดุธรรมชำติ ท่ีหำได้ในท้องถ่ิน รวมถึงกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับเยำวชนท่ีมีควำม
ขยนัหมัน่เพียร 
 2) ควำมประหยดั คือผู้ ท่ีด ำรงชีวิตอยำ่งเรียบง่ำย รู้จกัฐำนะกำรเงินของตนรู้จกักำรเก็บออมไมฟุ่่ มเฟือย 
รู้จกัท ำบญัชีรำยรับรำยจำ่ยของตนเองอยูเ่สมอ 
 3) ควำมซ่ือสตัย์คือเป็นผู้ มีควำมประพฤติตรงทัง้ต่อเวลำ หน้ำท่ีและวิชำชีพ มีควำมจริงใจปลอดจำก
ควำมล ำเอียง ไมค่ดโกงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
 4) ควำมมีวินยั คือเป็นผู้ปฏิบตัิตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถำนศกึษำอยำ่งเตม็ใจและตัง้ใจยึดมัน่
ในระเบียบแบบแผน ข้อบงัคบัรวมทัง้มีวินยัตอ่ตนเองและสงัคม 
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 5) ควำมสุภำพ คือเป็นผู้ ท่ีมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนตำมสถำนภำพและกำลเทศะ มีสัมมำคำรวะ
เรียบร้อย ไม่ก้ำวร้ำวรุนแรงหรือวำงอ ำนำจข่มขู่ผู้ อ่ืนทัง้โดยวำจำและท่ำทำงเป็นผู้ มีมำรยำทดีงำมวำงตน
เหมำะสมตำมวฒันธรรมเชน่กำรอบรมมำรยำทไทยให้กบัเยำวชน กำรจดัประกวด มำรยำทไทยในโอกำสตำ่งๆ 
 6) ควำมสำมคัคีและควำมมีน ำ้ใจ คือ จะต้องเป็น ผู้ เปิด ใจกว้ำง รับฟัง ควำมคดิเห็นของผู้ อ่ืนรู้บทบำท
ของตนว่ำด ำรงอยู่ในสถำนะใด ผู้น ำหรือผู้ตำม ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั รู้จกัแบง่ปันเสียสละ ควำมสขุส่วนตนเพ่ือ
ประโยชน์ของสว่นรวม ยอมรับในควำมแตกตำ่งหลำกหลำยทำงวฒันธรรมทำงควำมคิด ควำมเช่ือ เชน่สง่เสริม
ให้มีกำรจดักิจกรรมร่วมกบัชมุชนในโอกำสตำ่งๆ (เมธำ สงัขวิจิตร, 2560) เม่ือพิจำรณำโดยรอบคอบแล้วจะเห็น
ว่ำปัญหำเยำวชน วยัรุ่น ท่ีสงัคมไทยประสบอยู่ในทุกวนันีห้นทำงท่ีจะผ่อนคลำยได้โดยท่ีทุกภำคส่วนต้องหนั
หน้ำเข้ำหำกนั ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจงัเพ่ือควำมอยู่รอด ปลอดภยัของเยำวชนและประเทศชำติ
อย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน จะด้วยวิธีใดก็ตำมแต่ต้องอยู่บนพืน้ฐำนและรำกฐำนของคณุธรรมซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีงำม
ควรแก่กำรปฏิบตัิ กำรพฒันำบุคคลโดยใช้คณุธรรมเป็นสิ่งท่ีจะช่วยพัฒนำคนในชำติให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์
ด้วย กำย วำจำ ใจ โดยผู้ ใหญ่ต้องเป็นตวัอย่ำงก้ำวไปสู่สังคมคุณธรรมน ำควำมรู้โดยขอควำมร่วมมือจำก
สถำบนัครอบครัว ชมุชน สถำบนัศำสนำและสถำบนักำรศกึษำอ่ืนๆ พอ่แมต้่องดแูลเอำใจใสล่กูอยำ่งใกล้ชิด ครู
ต้องมีจิตส ำนึกแห่งควำมเป็นครูเพิ่มขึน้ ส่ือมวลชนจะต้องกระตือรือร้นและผนึกก ำลังกันเพ่ือพัฒนำไปสู่
ควำมก้ำวหน้ำอยำ่งมัน่คง 
 
การประยุกต์แนวคิดส าหรับการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ 
 เพ่ือเป็นแนวคิดหลกัในกำรศกึษำเพ่ือปรับใช้ในกำรท่ีนกัศกึษำจะใช้ชีวิตเป็นนกัศกึษำอยูใ่น
มหำวิทยำลยั หรือเป็นคนใน,ฐำนะบตุรหลำนในครอบครัว หรือเป็นสมำชิกของชมุชน สงัคม และประเทศชำต ิ
ในกำรท่ีจะใช้ชีวิตในสงัคมยคุใหมไ่ด้อยำ่งมีคณุภรำพและมีคณุธรรม ให้นกัศกึษำได้พิจำรณำหลกักำรและ
แนวทำงตำ่งๆ ได้แก่ 
 
1. หลักการธรรมนูญชีวิต ของ สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ในหนงัสือธรรมนญูชีวิตนัน้ได้อธิบำยถึงคนผู้ เป็นสตัว์ประเสริฐ (สมำชิกในสงักดัมนษุยชำต)ิ วำ่ มนษุย์
เป็นสตัว์พิเศษ ซึง่แตกตำ่ง จำกสตัว์ทัง้หลำยอ่ืน สิ่งท่ีท ำให้มนษุย์เป็นสตัว์พิเศษ ได้แก่ สิกขำ หรือกำรศกึษำ คือ
กำรเรียนรู้ฝึกฝนพฒันำมนษุย์ท่ีฝึก ศกึษำ หรือพฒันำแล้ว ช่ือว่ำเป็น "สตัว์ประเสริฐ" เป็นผู้ รู้จกัด ำเนินชีวิตท่ีดี
งำมด้วยตนเอง และช่วยให้สังคมด ำรงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี มนุษย์ท่ีจะช่ือว่ำ ฝึก ศึกษำ หรือพัฒนำตน 
โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนผู้ เป็นสมำชิกใหม่ของมนษุยชำติ พึงมีคณุสมบตัิท่ีเป็นต้นทนุ 7 ประกำร ท่ีเรียกว่ำ 
“แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม” หรือ “รุ่งอรุณของกำรศึกษำ” ซึ่งเป็นหลกัประกันของชีวิตท่ีจะพฒันำสู่
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ควำมเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ผู้ เป็นสตัว์ประเสริฐอย่ำงแท้จริง (พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547) โดย
ก ำหนดไว้ดงันี ้
          1) กลัยำณมิตตตำ หมำยถึง มีกลัยำณมิตร  

นกัศกึษำต้องแสวงแหล่งปัญญำและแบบอย่ำงท่ีดี คือ อยู่ร่วมหรือใกล้ชิดกลัยำณชน เร่ิมต้นแต่มีพ่อ
แม่เป็นกลัยำณมิตรในครอบครัว รู้จกัคบคน และเข้ำร่วมสงัคมกบักลัยำณชน ท่ีจะมีอิทธิพลชกัน ำและชกัชวน
กันให้เจริญงอกงำมในกำรพฒันำพฤติกรรม จิตใจ และปัญญำ โดยเฉพำะให้เรียนรู้และพฒันำกำรส่ือสำร
สมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ด้วยเมตตำมีศรัทธำท่ีจะด ำเนินตำมแบบอยำ่งท่ีดี และรู้จกัใช้ปัจจยัภำยนอก ทัง้ท่ีเป็นบุ
คล หนงัสือ และเคร่ืองมือส่ือสำรทัง้หลำย ให้เป็นประโยชน์ในกำรแสวงหำควำมรู้ และควำมดีงำม เพ่ือน ำมำใช้
ในกำรพฒันำชีวิต แก้ปัญหำและท ำกำรสร้ำงสรรค์ 
          2) สีลสมัปทำ หมำยถึง ท ำศีลให้ถึงพร้อม  

นกัศึกษำต้องมีวินยัเป็นฐำนของกำรพฒันำชีวิต คือรู้จกัจดัระเบียบควำมเป็นอยู่กิจกรรมกิจกำรและ
สิ่งแวดล้อมให้เอือ้โอกำสแก่กำรพฒันำชีวิต อยำ่งน้อยมีศีลขัน้พืน้ฐำน คือมีพฤตกิรรมท่ีถกูต้องในควำมสมัพนัธ์
กบัสิ่งแวดล้อมทำงสงัคม ด้วยกำรอยูร่่วมกบัเพ่ือนมนษุย์อย่ำงเกือ้กลูไมเ่บียดเบียนกนั และในควำมสมัพนัธ์กบั
สิ่งแวดล้อมทำงวตัถดุ้วยกำรกินใช้ปัจจยั 4 ตลอดจนอปุกรณ์เทคโนโลยีทัง้หลำย ในทำงท่ีส่งเสริมคณุภำพชีวิต 
เกือ้หนนุกำรศกึษำ กำรสร้ำงสรรค์ และระบบดลุยสมัพนัธ์ของธรรมชำติ 
          3) ฉนัทสมัปทำ หมำยถึง ท ำฉนัทะให้ถึงพร้อม  

นกัศกึษำต้องมีจิตใจใฝ่รู้ฝ่สร้ำงสรรค์ คือเป็นผู้ มีพลงัแห่งควำมใผ่รู้ใผ่ดีใฝ่ท ำ ใฝ่สร้ำงสรรค์ ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
ใฝ่ควำมเป็นเลิศอยำกช่วยท ำทกุสิ่งทกุคนท่ีตนประสบเก่ียวข้องให้เข้ำถึงภำวะท่ีดีงำม ไมห่ลงตดิอยูแ่คค่ดิจะได้
จะเอำและหำควำมสุขจำกกำรศึกษำ และมีควำมสุขจำกกำรท ำสิ่งท่ีงำม ด้วยกำรใช้สมองและมือในกำร
สร้ำงสรรค ์
          4) อตัตสมัปทำ หมำยถึง ท ำตนให้ถึงพร้อม  

นกัศกึษำต้องมุ่งมัน่ฝึกตนจนเต็มสดุภำวะท่ีควำมเป็นคนจะให้ถึงได้ คือ ระลึกอยู่เสมอถึงควำมจริงแท้
แห่งธรรมชำติของมนษุย์ผู้ เป็นสตัว์ท่ีฝึกได้ และต้องฝึก ซึ่งเม่ือฝึกแล้วจะประเสริฐเลิศสงูสดุแล้วตัง้ใจฝึกตนจน
มองเห็นควำมยำกล ำบำกอุปสรรคและปัญหำ เป็นดุจเวทีท่ีทดสอบและพัฒนำสติปัญญำควำมสำมำรถ มี
จิตส ำนกึในกำรพฒันำตนยิ่งขึน้ไป จนเตม็สดุแหง่ศกัยภำพ ด้วยกำรพฒันำท่ีพร้อมทกุด้ำน ทัง้พฤตกิรรม จิตใจ 
และปัญญำ 
          5) ทิฏฐิสมัปทำ หมำยถึง ท ำทิฏฐิให้ถึงพร้อม 

นกัศกึษำต้องถือหลกัเหตปัุจจยัมองอะไรๆ ตำมเหตแุละผล คือ ตัง้อยู่ในหลกัควำมคิดควำมเช่ือถือท่ีดี
งำมมีเหตุผล อย่ำงน้อยถือหลักเหตุปัจจัย ท่ีจะน ำไปสู่กำรพิจำรณำไตร่ตรองสืบสวนค้นคว้ำเป็นทำงเจริญ
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ปัญญำ และเช่ือกำรท ำกระท ำว่ำเป็นอ ำนำจใหญ่สดุท่ีบนัดำลชะตำกรรม กบัทัง้มีพฤติกรรมและจิตใจท่ีอยู่ใน
อ ำนำจเหตผุล แม้จะใผ่ท ำให้ส ำเร็จและดีงำมสงูสดุ ก็รู้เท่ำทนัควำมเป็นไปได้ภำยในขอบเขตของเหตปัุจจยัท่ีมี
และท่ีท ำ ถึงส ำเร็จก็ไม่เหลิงลอย ถึงพลำดก็ไม่หงอยงง ด ำรงจิตผ่องใสเป็นอิสระได้ ไม่วู่วำมโวยวำยเอำแต่ใจ
ตน ตลอดจนไมป่ลอ่ยตวัเล่ือนไหลไปตำมกระแสควำมตื่นข่ำวและคำ่นิยม 
          6) อปัปมำทสมัปทำ  หมำยถึง ท ำควำมไมป่ระมำทให้ถึงพร้อม  

นกัศกึษำต้องตัง้ตนอยู่ในควำมไม่ประมำท คือ มีจิตส ำนึกในควำมไม่เท่ียง มองเห็นตระหนกัถึงควำม
ไม่คงท่ีไม่คงทน และไม่คงตวั ทัง้ของชีวิตและสิ่งทัง้หลำยรอบตวั ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตำมเหตปัุจจยัทัง้ภำยนอก
และภำยในตลอดเวลำ ท ำให้นิ่งนอนใจอยูไ่มไ่ด้และมองเห็นคณุคำ่ควำมส ำคญัของกำลเวลำ แล้วกระตือรือร้น
ขวนขวำยเร่งศึกษำและป้องกันแก้ไขเหตปัุจจยัของควำมเส่ือม และเสริมสร้ำงเหตปัุจจยัของควำมเจริญงอก
งำม โดยใช้เวลำทัง้คืนวนัท่ีผำ่นไปให้เป็นประโยชน์มำกท่ีสดุ 
          7) โยนิโสมนสิกำรสมัปทำ หมำยถึง ท ำโยนิโสมนสิกำรให้ถึงพร้อม  

นกัศกึษำต้องฉลำดคิดแยบคำยให้ได้ประโยชน์และควำมจริง คือ รู้จกัคิด รู้จกัพิจำรณำ มองเป็น คิด
เป็น เห็นสิ่งทัง่หลำยตำมท่ีมันเป็นไปในระบบควำมสมัพันธ์แห่งเหตปัุจจัยโดยให้ปัญญำพิจำรณำสอบสวน
สืบค้นวิเครำะห์วิจยั ไมว่ำ่จะเพ่ือให้เห็นควำมจริง หรือเพ่ือให้เห็นแตด้่ำนท่ีจะใช้ให้เป็นประโยชน์ กบัทัง้สำมำรถ
แก้ไขปัญหำและจดัท ำด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จได้ด้วยวิธีกำรแห่งปัญญำท่ีจะท ำให้พึ่งตนเองและเป็นท่ีพึ่ง
ของคนอ่ืนได้  
2. หลักการสู่ความเป็นคนสมบูรณ์แบบ ของสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺต) 

คนสมบรูณ์แบบหรือมนษุย์โดยสมบรูณ์ ซึง่ถือได้วำ่เป็นสมำชิกท่ีดีมีคณุคำ่อยำ่งแท้จริง ของมนษุยชำติ 
ซึง่เรียกได้วำ่เป็นคนเต็มคน และสำมำรถใช้เป็นแนวทำงส ำหรับนกัศกึษำในกำรใช้ชีวิตเพ่ือกำรเป็นคนท่ีเต็มคน
และอยูใ่นสงัคมยคุใหมไ่ด้อยำ่งมีควำมสขุอย่ำงคนท่ีมีธรรม ต้องมีคณุสมบตั ิ7 ประกำร ดงัตอ่ไปนี ้
          1) ธมัมญัญตุำ รู้หลกัและรู้จกัเหต ุคือรู้หลกักำรและกฎเกฎฑ์ของสิ่งทัง้หลำย ท่ีตนเข้ำไปเก่ียวข้องในกำ
ร ่ำเนินชีวิต ในกำรปฏิบตัิกิจหน้ำท่ีและด ำเนินกิจกำรตำ่ง ๆ รู้เข้ำใจสิ่งท่ีตนจะต้องประพฤติปฏิบตัิตำมเหตผุล
เชน่ รู้วำ่ ต ำแหนง่ ฐำนะ อำชีพ กำรงำนของตน มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอยำ่งไร มีอะไรเปน้หลกัำร จะต้อง
ท ำอะไรอยำ่งไร จงึจะเป็นเหตใุห้บรรลตุลอดจนชัน้สงูสดุคือรู้เทำ่ทนักฏธรรมดำ หรือหลกัชอบนัน้ ๆ ดงันีเ้ป็นต้น
ตลอดจนชัน้สูงสุดคือรู้เท่ำทันกฎธรรมดำ หรือหลักควำมจริงของธรรมชำติ เพ่ือปฏิบตัิต่อโลกและชีวิตอย่ำง
ถกูต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไมต่กเป็นทำสของโลกและชีวิตนัน้ 
          2) อตัถญัญตุำ รู้ควำมมุง่หมำยและรู้จกัผล คือรู้ควำมหมำย และควำมมุง่หมำยของหลกักำรท่ีตนปฏิบตัิ 
เข้ำใจวตัถปุระสงค์ของกิจกำรท่ีตนกระท ำรู้วำ่ท่ีตนท ำอยูอ่ยำ่งนัน้ ๆ ด ำเนินชีวิตอยำ่งนัน้ เพ่ือประสงค์ประโยชน์
อะไรหรือควรจะได้บรรลถุึงผลอะไร ท่ีให้มีหน้ำท่ี ต ำแหน่ง ฐำนะ กำรงำนอย่ำงนัน้ ๆ เขำก ำหนดวำงกนัไว้เพ่ือ
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ควำมมุ่งหมำยอะไร กิจกำรท่ีตนท ำอยู่ขณะนีเ้ม่ือท ำไปแล้วจะบงัเกิดผลอะไรบ้ำง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่ำงไร 
ดงันีเ้ป็นต้น 
          3) อตัตญัญุตำ รู้ตน คือ รู้ตำมเป็นจริงว่ำ ตวัเรำนัน้ ว่ำ โดยฐำนะ ภำวะเพศ ก ำลงั ควำมรู้ควำมถนัด 
ควำมสำมำรถ และคณุธรรม เป็นต้น บดันีเ้ทำ่ไร อยำ่งไร แล้วประพฤตปิฏิบตัใิห้เหมำะสม และท ำกำรตำ่ง ๆ ให้
สอดคล้องถกูจดุ ท่ีจะสมัฤทธ์ิผล ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญงอกงำมถึงควำมสมบรูณ์ยิ่งขึน้ไป 
          4) มตัตญัญตุำ รู้ประมำณ คือ รู้จกัพอดี เชน่ รู้จกัประมำณในกำรบริโภค ในกำรใช้จำ่ยทรัพย์ รู้จกัควำม
พอเหมำะพอดี ในกำรพดู กำรปฏิบตักิิจและท ำกำรตำ่ง ๆ ตลอดจนกำรพกัผ่อนนอนหลบัและกำรสนกุสนำนร่ืน
เริงทัง้หลำย ท ำกำรทกุอย่ำงด้วยควำมเข้ำใจ ชอบใจ หรือเอำแตใ่จของตนแตท่ ำตำมควำมพอดีแห่งเหตปัุจจยั
หรือองค์ประกอบทัง้หลำย ท่ีจะลงตวัให้เกิดผลดีงำมตำมท่ีมองเห็นด้วยปัญญำ 
          5) กำลัญญุตำ รู้กำลเวลำอันเหมำะสม และระยะเวลำท่ีพึงใช้ในกำรประกอบกิจ ท ำหน้ำท่ีกำรงำน 
ปฏิบตักิำรตำ่ง ๆ และเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน เชน่ รู้วำ่ เวลำไหน ควรท ำอะไร อยำ่งไร และท ำให้ตรงเวลำ ให้เป็นเวลำ 
ให้ทนัเวลำ ให้พอเวลำ ให้เหมำะเวลำ ให้ถกูเวลำ ตลอดจนรู้จกักะเวลำและวำงแผนกำรใช้เวลำอยำ่งได้ผล 
          6) ปริสญัญุตำ รู้ชุมชน คือ รู้จกัถ่ิน รู้จกัท่ีชุมนุม และชุมชน รู้กำรอนัควรประพฤติปฏิบตัิในถ่ินท่ีชมุนมุ 
และตอ่ชมุชนนัน้ว่ำ ชมุชนนีเ้ม่ือเข้ำไปหำควรต้องท ำกิริยำอยำ่งนี ้ชมุชนนีเ้ม่ือเข้ำไปหำควรต้องท ำกิริยำอย่ำงนี ้
ควรต้องพูดอย่ำงนี ้ชุมชนนี ้มีระเบียบวินยัอย่ำงนี ้มีวฒันธรรมประเพณีอย่ำงนี ้มีควำมต้องกำรอย่ำงนี ้ควร
เก่ียวข้อง ควรต้องสงเครำะห์ ควรรับใช้ ควรบ ำเพ็ญประโยชน์ให้อยำ่งนี ้ๆ เป็นต้น 
          7) ปคุคลญัญุตำ รู้บุคคล คือ รู้จกัและเข้ำใจควำมแตกต่ำงแห่งบุคคลว่ำ โดยอธัยำศยั ควำมสำมำรถ 
และคณุธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหยอ่นอยำ่งไร และรู้จกัท่ีจะปฏิบตัติอ่บคุคลอ่ืนๆ ด้วยดีวำ่ ควรจะคบหรือไม่ 
ได้คติอะไรจะสมัพนัธ์เก่ียวข้อง จะใช้ จะยกย่องจะต ำหนิ หรือจะแนะน ำสัง่สอนอย่ำงไร จึงจะได้ผลดี ดงันี ้เป็น
ต้น 
      ธรรม 7 ข้อนีเ้รียกว่ำ สปัปริุสธรรม แปลว่ำ ธรรมของสปัปริุสชนคือคนดี หรือคนท่ีแท้ ซึ่งมีคณุสมบตัิ
ของควำมเป็นคนท่ีสมบรูณ์ (พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2547) 
3. หลักเสริมสร้างปัญญา ของ สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺต) 

เป็นหลกักำรท่ีนกัศกึษำอำจยึดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิเพ่ือกำรใช้ชีวิตอยู่ในรัว้มหำวิทยำลยัขณะท่ี
ยงัเป็นนกัศกึษำ และเป็นบคุคลท่ีอยู่ในฐำนะของคนในสงัคม เพ่ือเสริมสร้ำงปัญญำของตนและเพื่อกำรอยู่ร่วม
ในสงัคมยุคใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม ตำมหลกั วุฒิธรรม หรือหลกักำรสร้ำงควำมเจริญงอกงำมแห่งปัญญำ 4 
ประกำร  ดงันี ้

1) สปัปริุสสงัเสวะ หมำยถึง เสวนำผู้ รู้  
ให้นกัศกึษำรู้จกัเลือกแหลง่วิชำ คบหำทำ่นผู้ รู้ ผู้ทรงคณุควำมดี มีภมูิธรรมภมูิปัญญำนำ่นบัถือ 
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2) สทัธมัมสัสวนะ หมำยถึง ฟังดคู ำสอน 
ให้นกัศกึษำสดบัตรับฟังค ำบรรยำย ค ำแนะน ำสัง่สอน แสวงหำควำมรู้ ทัง้จำกตวับคุคลโดยตรง และ

จำกหนงัสือหรือส่ือมวลชน ตัง้ใจเลำ่เรียน ค้นคว้ำ หมัน่ปรึกษำสอบถำม ให้เข้ำถึงควำมรู้ท่ีแท้จริง 
3) โยนิโสมนสิกำร หมำยถึง คดิให้แยบคำย 
ให้นกัศกึษำได้รู้ ได้เห็น ได้ฟัง ได้อ่ำนสิ่งใด ก็รู้จกัคิดพิจำรณำด้วยตนเอง โดยแยกแยะให้ เห็นสภำวะ

และสืบสำวให้เห็นเหตผุลว่ำนัน่คืออะไร เกิดขึน้ได้อย่ำงไร ท ำไมถึงเป็นอย่ำงนัน้ จะเกิดผลอะไรต่อไป มีข้อดี 
ข้อเสีย หรือมีคณุมีโทษอย่ำงไร เป็นต้น ซึ่งหลกัข้อนีเ้ป็นข้อท่ีอยู่ในหลกัแสงเงินแสงทองเพ่ือชีวิตท่ีดีงำมด้วย 
และอยู่ในหลกัเสริมสร้ำงปัญญำด้วย จึงเป็นข้อท่ีนกัศึกษำต้องศึกษำในเร่ืองโยนิโสมนสิกำรไว้ให้มำกเพรำะ
เป็นหลกัคดิท่ีส ำคญัในกำรใช้ชีวิตในสงัคมยคุใหมข่องนกัศกึษำเป็นอยำ่งมำก 

4) ธรรมนธุรรมปฏิบตั ิหมำยถึง ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง 
ให้นักศึกษำน ำสิ่งท่ีได้ศึกษำเล่ำเรียน รับฟังมำแล้วได้ตริตรองชัดแล้ว ไปใช้หรือปฏิบตัิลงมือท ำ ให้

ถูกต้องตำมหลักตำมควำมมุ่งหมำย ให้หลักย่อยสอดคล้องกับหลักใหญ่ ข้อปฏิบัติย่อยสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมำยใหญ่ ปฏิบตัธิรรมอยำ่งรู้เปำ้หมำย  
4. หลักการ “คาถาเอาชนะอุปสรรค” 
 เป็นเร่ืองท่ีเขียนไว้ในหนงัสือชิวิตเปล่ียนได้ถ้ำใจไมย่อมแพ้ ของ ภำวนั ท่ีบรรณำธิกำรโดย เบญญำวธัน์  
ได้อธิบำยโดยยกตวัอย่ำงของกำรท่ีจะท ำให้นกัศกึษำได้ข้อคิด ในกำรใช้ชีวิตในสงัคมยคุใหมไ่ด้เป็นอย่ำงดี โดย
ได้ยกตวัอย่ำงในเร่ือง คำถำเอำชนะอปุสรรค วำ่ นำยแพทย์ประเวศ วะสี ซึง่ทำ่นเป็นอำจำรย์แพทย์ท่ีเช่ียวชำญ
ด้ำนโลหิตวิทยำ ครำวหนึ่งท่ีนักศึกษำแพทย์น ำผู้ ป่วยคนหนึ่งมำให้ท่ำนรักษำ ผู้ ป่วยตัวซีดมำก ท่ำทำง
อ่อนเพลีย จนต้องนอนเปลมำ ท่ำนดแูล้วก็บอกกบันกัศกึษำแพทย์ผู้นัน้ว่ำ คนไข้เป็นโรคโลหิตจำงเพรำะพยำธิ
ปำกขอ รักษำได้ไม่ยำก ท่ำนบอกว่ำ “ประเด๋ียวเรำจะให้เหล็ก พรุ่งนีก็้จะดีขึน้ และดีวนัดีคืน” ท่ำนพดูจบก็หนั
ไปดคูนไข้ ปรำกฎว่ำคนไข้ลงจำกเปลทนัที พร้อมกบัพดูว่ำ “ถ้ำฟังหมอว่ำมนัหำยอย่ำงนัน้ ผมไม่ต้องนอนบน
เปลแล้ว” ทัง้ๆ ท่ียงัไม่ได้กินยำแม้แตเ่ม็ดเดียว คนไข้กลบัมีอำกำรดีขึน้มำทนัทีเม่ือรู้ว่ำตนไม่ได้เป็นโรคร้ำยแรง
อะไร แถมยงัมีก ำลงัใจเม่ือหมอบอกวำ่ตนเองจะมีอำกำรดีขึน้เร่ือยๆ 
 ตรงกนัข้ำมกบัตอนท่ีมำหำแพทย์ แม้มิได้เป็นโรคร้ำยแรง แตค่นไข้กลบัไม่มีเร่ืยวแรงเลย จนต้องนอน
เปลมำ ท ำไมถ่ึงเป็นเชน่นัน้ 
 ก็เพรำะคนไข้คิดวำ่ตนก ำลงัป่วยหนกัด้วยโรคร้ำย ซีดทัง้ตวัอย่ำงนี ้สงัสยัจะเพียบหนักแล้ว อำกำรต้อง
ไมดี่เอำมำกๆ อำจจะเป็นโรคหวัใจ โรคมะเร็ง เม่ือคดิไปอยำ่งนัน้ก็ท ำให้หมดแรงไปจนแทบทรงตวัอยูไ่มไ่หว น่ีก็
ท ำให้เห็นว่ำจิตใจของเรำนัน้มีอำนภุำพมำก เพียงแคค่ิดว่ำป่วยหนกั ก็หมดเร่ืยวแรง ร่ำงกำยหมดสภำพทนัที 
ในทำงตรงกนัข้ำมพอรู้และมีควำมเช่ือวำ่ตวัเองไมเ่ป็นอะไร ร่ำงกำยก็กลบัเป็นปกตใินฉบัพลนั  
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 อำจำรย์นำยแพทย์ประเวศ วะสี ได้ยกตวัอย่ำงถึงคุณป้ำคนหนึ่งไปให้แพทย็ในโรงพยำบำลประจ ำ
จงัหวดัตรวจร่ำงกำย พอหมดวินิจฉัยว่ำเป็นโรคหวัใจ ก็มืออ่อน เท้ำอ่อนทนัที กลบัไปท่ีบ้ำนก็ไม่กล้ำท ำอะไรท่ี
จะต้องออกแรง เพรำะกลวัโรคก ำเริบ จะเดนิไปจำ่ยตลำดก็ไมมี่แรง จงึเก็บตวัอยูแ่ตใ่นบ้ำน หดหูซ่มึเศร้ำ เผอิญ
อำจำรย์หมอรู้จกักบัคณุปำ้ผู้ นี ้จงึได้ซกัถำมอำกำรและพบวำ่ไมไ่ด้เป็นอะไรมำก พออำจำรย์หมอบอกคณุปำ้ไป
เชน่นัน้ ก็สำมำรถเดนิไปจำ่ยตลำดเองและท ำกิจวตัรตำ่งๆ ได้เหมือนเดมิทนัที 
 “ใจเป็นนำย กำยเป็นบำ่ว” ปัญหำอยู่ท่ีว่ำเรำปล่อยให้ใจแบบไหนมำเป็นนำย ใจท่ีท้อแท้ สิน้หวงั หรือ
ใจท่ีไม่ยอมแพ้ เป่ียมด้วยควำมหวงั ไม่ว่ำจะขึน้เขำหรือลงห้วย หำกถอดใจตัง้แต่แรกว่ำไม่ไหวแล้ว ก็จะหมด
แรงลยุ และในท่ีสดุก็ยอมแพ้ไปในท่ีสดุ ในทำงตรงกนัข้ำม หำกใจยงัยืนหยดั มัน่ใจวำ่ท ำได้ ในท่ีสดุก็จะประสบ
ควำมส ำเร็จ จะผ่ำนอุปสรรค และเอำชนะควำมยำกล ำบำกได้หรือไม่ จุดส ำคญัอยู่ท่ีกำรวำงใจตัง้แต่แรกว่ำ 
ไหว หรือ ไมไ่หว ในท ำนองเดียวกนัเม่ือประสบกบัสิ่งท่ีไมส่มหวงั เชน่ เจ็บป่วย เงินหำย อกหกั ถ้ำเรำเร่ิมต้นด้วย
กำรตดัพ้อว่ำ ท ำไมถึงต้องเป็นฉัน สิ่งท่ีตำมมำก็คือควำมทกุข์ระทม น้อยเนือ้ต ่ำใจในวำสนำ และสิน้เร่ียวแรงท่ี
จะเผชิญกบัเหตกุำรณ์  

จะไมดี่กวำ่หรือ หำกเรำยืดอกแล้วเปล่ียนค ำถำมใหมว่่ำ ท ำไมจะเป็นฉนัไมไ่ด้ ก็ในเม่ือใครตอ่ใครก็เจอ
เหตกุำรณ์เหลำ่นัน้มำแล้วทัง้นัน้ ตวัของเรำวิเศษมำจำกไหนถึงจะแคล้วคลำดจำกเร่ืองเหลำ่นี ้ถึงอยำ่งไรก็ไมไ่ด้
มีฉนัคนเดียวยงัมีอีกมำกมำยหลำยคนท่ีประสบแบบเดียวกบัฉัน บำงคนหนกักวำ่ฉนัเสียอีก 

ท ำไมต้องเป็นฉัน กบั ท ำไมจะเป็นฉันไม่ได้ มีผลตอ่ควำมรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของเรำอย่ำงชนิด
เหวกบัฟ้ำ ค ำถำมแรกท ำให้เรำพ่ำยแพ้ตัง้แต่แรก แตค่ ำถำมหลงัท ำให้เรำยืนหยดัสู้  ไม่ยอมศิโรรำบง่ำยๆ และ
สำมำรถเปล่ียนร้ำยให้กลำยเป็นดี หรืออยำ่งน้อยก็ชว่ยให้มีจิตใจเข้มแข็งขึน้ (ภำวนั, 2552) 

เร่ืองนีค้งเป็นแนวคิดหนึ่งส ำหรับนกัศกึษำท่ีจะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับควำมคิดตนเอง ในกำรใช้
ชีวิตในสงัคมยุคใหม่ เม่ือเกิดอะไรขึน้กับตนเอง ก็ไม่ท้อถอยและโทษตวัของนกัศึกษำเอง เพียงแต่เรำเปล่ียน
ควำมคิดใหม่แทนท่ีจะโทษตวัเรำเองว่ำท ำไมเหตกุำรณ์แบบนี ้เร่ืองไม่ดีแบบนี ้หรือควำมไม่เท่ำเทียมกบัคนอ่ืน
ต้องมำเกิดกบัตวัเรำ แตเ่รำกลบัถำมตวัเองว่ำท ำไมจะเกิดกบัตวัเรำไมไ่ด้ และสร้ำงพลงัใ ห้กบัใจของตนเอง ใน
กำรท่ีจะท ำหน้ำท่ีของควำมเป็นนกัศกึษำให้ดีท่ีสดุ ถ้ำคนอ่ืนเขำพร้อมกวำ่เรำก็ไมใ่ชว่่ำเรำจะสู้คนอ่ืนไมไ่ด้ ต้อง
สร้ำงพลังใจให้ตนเอง แม้เรำไม่มีเคร่ืองโทรศัพท์มือถือรำคำแพงๆ ไม่มีรถยนต์ใช้ขับมำเรียนหนังสือท่ี
มหำวิทยำลยั แตเ่รำก็สำมำรถท ำกิจกรรม เรียนหนงัสือให้ดีกว่ำได้ ต้องสร้ำงพลงัใจเหล่ำนีใ้ห้ตวัของนกัศกึษำ
เองมีพลงัท่ีจะลกุขึน้สู้อยูต่ลอดเวลำ  
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5. หลักการข้อส าคัญของการลดความเส่ียง 3 ประการของนักศึกษา 
 ควำมเส่ียงส ำคญัของนกัศกึษำในวยัเรียน อำจมีหลำกหลำยประกำร แตท่ี่ส ำคญัถ้ำนกัศกึษำสำมำรถ
ลดควำมเส่ียงอันเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหำท่ีอำจจะเกิดตำมมำ นักศึกษำก็จะได้แนวทำงส ำคญัในกำรท่ีจะ
น ำไปใช้ในชีวิตขณะท่ีก ำลงัศกึษำอยูใ่นมหำวิทยำลยัได้ โดยมีข้อส ำคญัดงันีคื้อ 

1) ไมส่บูบหุร่ี และดื่มแอลกอฮอล์ 
เม่ือนกัศกึษำไมเ่ร่ิมท่ีจะใช้สิ่งเสพติดท่ีแม้จะเป็นเพียงแคบ่หุร่ี หรือเหล้ำ เบียร์ ท่ีคนสว่นใหญ่อำจคิดว่ำ

ไม่น่ำจะมีปัญหำ แต่สิ่งเสพติดเหล่ำนีล้้วนเป็นต้นตอของสิ่งเสพติดท่ีร้ำยแรงได้อย่ำงง่ำยๆ เม่ือนกัศึกษำปิด
ประตูของสิ่งเสพติดตัง้แต่เล็กน้อย โอกำสท่ีจะเข้ำมำของสิ่งเสพติดท่ีรุนแรงมำกขึน้ก็มีโอกำสน้อยลงเสมอ 
ดงันัน้กำรท่ีนกัศึกษำปฏิเสธสิ่งเสพติดแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยในควำมรู้สึกของเพ่ือนหรือผู้ อ่ืน จึงเป็นหวัข้อ
ส ำคญัส ำหรับแนวคดิในกำรใช้ชีวิตในสงัคมยคุใหมข่องนกัศกึษำ  

2) ไมแ่ตง่ตวัท่ีผิดระเบียบหรือไมเ่หมำะสม 
ในเร่ืองของกำรแต่งกำยท่ีไม่เหมำะสม ผิดระเบียบของมหำวิทยำลยั หรืออำจไม่เหมำะสมกับโอกำส 

เวลำ และสถำนท่ี จะส่งผลอย่ำงมำกตอ่ทศันคติของผู้ ท่ีได้พบเห็นตอ่ตวันกัศกึษำเอง กำรแตง่กำยท่ีโชว์รูปร่ำง
มำกเกินไปของนกัศึกษำ ย่อมส่งผลให้ควำมคิดของคนท่ีพบเห็นท่ีอำจส่งผลไปถึงกำรตีควำมไปมำกกว่ำกำร
แตง่กำยท่ีนกัศกึษำเห็นว่ำเป็นเร่ืองของแฟชัน่หรือเร่ืองธรรมดำเทำ่นัน้ เพรำะอำจสง่ผลให้เขำคิดวำ่นกัศกึษำคง
ชอบโชว์ให้คนอ่ืนสนใจ หรืออำจส่งผลในเร่ืองของควำมรุนแรงทำงเพศ จนถึงเหตรุ้ำยอนัถึงแก่ชีวิตดงัเชน่ท่ีเคย
มีขำ่วในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรขม่ขืน หรือขม่ขืนแล้วฆำ่ทิง้ท่ีเกิดขึน้เป็นจ ำนวนไมน้่อยในสงัคมปัจจบุนั 

3) ไมเ่ท่ียวในเวลำกลำงคืน 
กำรไปเท่ียวกลำงคืน ก็มกัจะเป็นกำรไปเท่ียวยงัสถำนบนัเทิงต่ำงๆ ซึ่งนกัศึกษำอำจคิดว่ำเป็นแหล่ง

สถำนท่องเท่ียวหรือไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ ตำมร้ำน สถำนท่ี ท่ีไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร คนอ่ืนๆ ก็ไปเท่ียวกันเป็น
จ ำนวนมำก แตก่ำรไปเท่ียวกลำงคืนก็มกัเต็มไปด้วยเร่ืองของ สิ่งเสพตดิ ตัง้แตเ่ล็กน้อย คือ บหุร่ี เหล้ำ เบียร์ จน
ไปถึงท่ีใหญ่มำกขึน้ จนถึงขัน้ผิดกฏหมำย เพรำะเม่ือเร่ิมต้นจำกสิ่งเล็กน้อยได้ก็อำจจะมำกขึน้ หรือเป็นไปตำม
กลุม่เพ่ือนท่ีเห็นว่ำเร่ืองเหล่ำนีเ้ป็นเร่ืองธรรมดำ กำรเท่ียวกลำงคืนมกัจะสง่ผลตอ่เน่ืองไปยงัเร่ืองยำเสพติด กำร
มีเพศสมัพนัธ์ อำจดเูป็นเร่ืองเล็กน้อยในกลุ่มของนกัศกึษำ แตเ่ม่ือออกไปเท่ียวครัง้แรกได้ ก็อยำกไปครัง้ตอ่ไป 
มียำเสพติดเล็กน้อยได้ ก็มีท่ีมำกขึน้ได้ ปัญหำท่ีอำจตำมมำจำกกำรท่ีนักศึกษำไปเท่ียวกลำงคืนอำจจะ
มำกมำยเกินกว่ำท่ีคิดเอำไว้ได้ง่ำยๆ เช่น ป ญหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ปัญหำติดยำเสพติด ปัญหำหนีส้ิน 
ปัญหำกำรเรียน (แสงเทียน อยูเ่ถำ, 2559) 
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จำกวำทะธรรมของ ท่ำนปัญญำนนัทภิกข ุใน วำทะธรรมท่ำนปัญญำนนัทภิกข ุของ แสงเทียน ศรัทธำ
ไทย ท่ีรวบรวมไว้ ฝำกให้นกัศึกษำได้คิดก่อนจบหวัข้อศึกษำนี ้ในหวัข้อวำทะ “มีควำมคิดผิดชีวิตตกต ่ำ” เพ่ือ
เป็นอทุำหรณ์ให้นกัศกึษำ ส ำหรับกำรใช้ชีวิตในสงัคมยคุใหม ่ควำมวำ่ 

... เม่ือมีควำมคดิผิด ชีวิตตกต ่ำ ไปไมร่อด เสียผู้ เสียคน 
ให้เกิดในครอบครัวท่ีมีสตำงค์ ก็เอำตวัไมร่อด 
เพรำะคดิผิด คดิวำ่เกิดมำเพื่อกิน เพ่ือเลน่ เพ่ือควำมสนกุสนำน เฮฮำไปวนัหนึง่ๆ 
แล้วก็ไมไ่ด้มีเปำ้หมำยท่ีถกูต้อง ไมไ่ด้ตัง้ใจหำวิชำควำมรู้ใสต่วั 
เหลวไหล ชีวิตก็ไร้คำ่ ไร้ควำมหมำย อยำ่งนีส้อบตบ ไมไ่ด้เร่ืองอะไร เสียหำย... 
(แสงเทียน ศรัทธำไทย, ม.ป.ป.) 

 
 นอกจำกนีย้งัมีหลกักำรท่ีส ำคญัในกำรใช้เป็นแนวทำงอ่ืนๆ ในกำรท่ีจะชีน้ ำหรือใช้ในกำรแก้ปัญหำท่ี
เกิดขึน้ แตก่ำรแก้ปัญหำนัน้นกัศกึษำต้องมีกำรบริหำรจดักำรชีวิต  
 
การบริหารจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่ของนักศึกษา 
 
 จำกแนวควำมคิดของท่ำนสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่ีเคยให้ไว้ใน ธรรมนูญชีวิต มี
ส่วนหนึ่งเป็นธรรมนญูชีวิตของ คนผู้ เล่ำเรียนศกึษำ ส ำหรับ นกัเรียน นกัศกึษำ นกัค้นคว้ำ ซึ่งน ำเอำหลกัธรรม
ส ำคญัส ำหรับนกัศกึษำท่ีจะใช้ในกำรด ำเนินชีวิตในขณะท่ีก ำลงัศกึษำ โดยมีรำยละเอียดดงันีคื้อ 
 คนท่ีเล่ำเรียนศึกษำในฐำนะท่ีเป็นนักศึกษำนัน้ นอกจำกจะพึงปฏิบตัิตำมหลกัธรรมส ำหรับคนท่ีจะ
ประสบควำมส ำเร็จ คือ จกัร 4 และ อิทธิบำท 4 แล้วยงัมีหลกักำรท่ีควรรู้และหลกัปฏิบตัท่ีิควรประพฤติอีก คือ 

1. หลกับพุภำคของกำรศกึษำ 
2. หลกัประกนัของชีวิตท่ีพฒันำ 
3. หลกัวฒุิธรรมในกำรเสริมสร้ำงปัญญำ 
4. ศกึษำให้เป็นพหสูตูร 
5. เคำรพผู้จดุประทีปปัญญำ 

 เม่ือดใูนหลกักำรของธรรมนูญชีวิตส ำหรับคนผู้ เล่ำเรียนศึกษำแล้ว ก็มีหลกัธรรมส ำคญัท่ีจะอธิบำย 
ส ำหรับ กำรบริหำรจดักำรชีวิตส ำหรับนกัศกึษำดงันีคื้อ 
1. จกัร 4  



วิธีใช้ชีวิตยคุใหม่ 
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จักร 4 เป็นธรรมะท่ีจะน ำชีวิตไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อรถท่ีจะน ำรถไปสู่ ท่ีหมำย  ( virtues 
wheeling one to prosperity) 
       1.1 ปฏิรูปเทสวำสะ (อยู่ในถ่ินท่ีดี มีสิ่งแวดล้อมเหมำะสม - living in a suitable region; good or 
favorable environment) 
       1.2 สปัปริุสปัูสสยะ (สมำคมกบัสตับรุุษ - association with good people) 
       1.3 อัตตสัมมำปณิธิ (ตัง้ตนไว้ชอบ, ตัง้จิตคิดมุ่งหมำย น ำตนไปถูกทำง - setting oneself in the right 
course; aspiring and directing oneself in the right way) 
       1.4 ปุพเพกตปุญญตำ (ควำมเป็นผู้ ได้ท ำควำมดีไว้ก่อนแล้ว , มีพืน้เดิมดี, ได้สร้ำงสมคุณควำมดี
เตรียมพร้อมไว้แต่ต้น - having formerly done meritorious deeds; to have prepared oneself with good 
background) 
       ธรรม 4 ข้อนี ้เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ พหุกำรธรรม คือธรรมมีอุปกำระมำก (virtues of great assistance) 
เป็นเคร่ืองชว่ยให้สำมำรถสร้ำงควำมดีอ่ืนๆ ทกุอยำ่ง และชว่ยให้ประสบควำมเจริญก้ำวหน้ำในชีวิต บรรลคุวำม
งอกงำมไพบลูย์  (พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2551) 
2. อิทธิบำท 4 
    ค ำวำ่ อิทธิบำท แปลวำ่ บำทฐำนแหง่ควำมส ำเร็จ หมำยถึง สิ่งซึง่มีคณุธรรม เคร่ืองให้ลถุึงควำมส ำเร็จ
ตำมท่ีตนประสงค์ ผู้หวงัควำมส ำเร็จในสิ่งใด ต้องท ำตนให้สมบรูณ์ ด้วยสิ่งท่ีเรียกว่ำ อิทธิบำท ซึง่จ ำแนกไว้เป็น 
4 คือ 
  2.1 ฉนัทะ ควำมพอใจรักใคร่ในสิ่งนัน้ 

ฉันทะ คือควำมพอใจ ในฐำนะเป็นสิ่งท่ี ตนถือว่ำ ดีท่ีสดุ ท่ีมนษุย์เรำ ควรจะได้ ข้อนี ้เป็นก ำลงัใจ อนั
แรก ท่ีท ำให้เกิด คณุธรรม ข้อตอ่ไป ทกุข้อ 
  2.2 วิริยะ ควำมพำกเพียรในสิ่งนัน้ 

วิริยะ คือควำมพำกเพียร หมำยถึง กำรกำระท ำท่ีติดต่อ ไม่ขำดตอน เป็นระยะยำว จนประสบ 
ควำมส ำเร็จ ค ำนี ้มีควำมหมำยของ ควำมกล้ำหำญ เจืออยูด้่วย สว่นหนึง่ 
  2.3 จิตตะ ควำมเอำใจใสฝั่กใฝ่ในสิ่งนัน้ 

จิตตะ หมำยถึงควำมไม่ทอดทิง้ สิ่งนัน้ ไปจำกควำมรู้สึก ของตวั ท ำสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นัน้ให้
เดน่ชดั อยูใ่นใจเสมอ ค ำนี ้รวมควำมหมำย ของค ำวำ่ สมำธิ อยูด้่วยอยำ่งเตม็ท่ี 
  2.4 วิมงัสำ ควำมหมัน่สอดสอ่งในเหตผุลของสิ่งนัน้ 

วิมงัสำ หมำยถึงควำมสอดส่องใน เหตแุละผล แห่งควำมส ำเร็จ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ ให้ลึกซึง้ยิ่งๆ ขึน้ไป
ตลอดเวลำ ค ำนี ้รวมควำมหมำย ของค ำวำ่ ปัญญำ ไว้อยำ่งเตม็ท่ี 
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  ธรรม 4 อย่ำงนี ้ย่อมเน่ืองกัน แต่ละอย่ำงๆ มีหน้ำท่ีเฉพำะของตน บทกวีเอำไว้เพ่ือให้นักศึกษำได้มี
ควำมเข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำยขึน้ วำ่ 

ฉนัทะ-คือ มีใจ ในสิ่งนัน้   รักชอบมัน่ หดัย ำ้ ท ำนิสยั 
วิริยะ-พำกเพียร เรียนด้วยใจ   ขยนัไว้ อยำ่หนำ่ย พำ่ยตวัตน 
จิตตะ-ฝึก ตัง้ใจ ให้แมน่มัน่   มุง่ฝ่ำฟัน ควำมล ำเคญ็ ให้เห็นผล 
วิมงัสำ-หมัน่ตรอง ลองตรวจตน   วำ่ตกหลน่ พลำดไป ตรงไหนกนั 

น่ีคือสตูร ส ำเร็จ ผลเดด็ขำด  ไมพ่ลัง้พลำด อบัปรำ ถ้ำมุง่มัน่ 
พทุธองค์ ตรัสไว้ นยัส ำคญั   ทกุคืนวนั ตัง้ใจท ำ จ ำไห้ดี 
นกัศกึษำ คนใด ท ำตำมสตูร   ประเสริฐสดุ ธรรมดี ทัง้ส่ีข้อ 
จดจ ำไว้ แล้วหมัน่ท ำ อยำ่รัง้รอ   อิทธิบำท ส่ีข้อ ก็พอเอย  

 
3. หลกับพุภำคของกำรศกึษำ  
 หลกันีคื้อ รู้จกัองค์ประกอบท่ีเป็น ปัจจยัแหง่สมัมำทิฏฐิ 2 ประกำรดงันี ้
 3.1 องค์ประกอบภำยนอกท่ีดี ได้แก่ กัลยำณมิตร หมำยถึงรู้จกัหำผู้แนะน ำสัง่สอน ท่ีปรึกษำ เพ่ือน 
หนงัสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทำงสงัคมโดยทัว่ไป ท่ีดี ท่ีเกือ้กลู ซึง่จะชดัจงูหรือกระตุ้นให้เกิดปัญญำได้ ด้วยกำร
ฟัง กำรสนทนำ ปรึกษำ ซกัถำม กำรอำ่น กำรค้นคว้ำ ตลอดจนกำรรู้จกัเลือกใช้ส่ือมวลชนให้เป็นประโยชน์ 
 3.2 องค์ประกอบภำยนอกท่ีดี ได้แก่ โยนิโสมนสิกำร หมำยถึง กำรใช้ควำมคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิด
เป็น คือ มองสิ่งทัง้หลำยด้วยควำมคดิพิจำรณำสืบสำวหำสำเหต ุแยกแยะสิ่งนัน้ ๆ หรือปัญหำนัน้ ๆ ออกให้เห็น
ตำมสภำวะและตำมควำมสมัพนัธ์แหง่เหตปัุจจยั จนเข้ำถึงควำมจริง และแก้ปัญหำหรือท ำประโยชน์ให้เกิดขึน้
ได้ 
 สรุปเพ่ือให้จดจ ำในสว่นของหลกับพุภำคของกำรศกึษำ ให้ได้ง่ำยขึน้ได้วำ่ 

-ข้อหนึง่ รู้จกัพึง่พำให้ได้ประโยชน์จำกคนและสิ่งท่ีแวดล้อม 
-ข้อสอง รู้จกัพึง่ตนเอง และท ำตวัให้เป็นท่ีพึง่ของผู้ อ่ืน 

4. หลกัประกนัของชีวิตท่ีพฒันำ 
 เม่ือรู้หลกับพุภำคของกำรศกึษำ 2 ประกำรแล้ว นกัศกึษำก็ต้องน ำมำปฏิบตัิในชีวิตจริงพร้อมกบัสร้ำง
คณุสมบตัิอ่ืนอีก 5 ประกำรให้มีในตน รวมเป็นองค์ 7 ท่ีเรียกว่ำ แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงำม หรือ รุ่งอรุณ
ของกำรศกึษำ เพรำะเป็นคณุสมบตัิต้นทนุส ำหรับนกัศกึษำท่ีจะเป็นหลกัประกนัว่ำจะท ำให้ก้ำวหน้ำในกำรเลำ่
เรียนศกึษำ และชีวิตจะพฒันำสูค่วำมดีงำมและควำมส ำเร็จท่ีสงูประเสริฐอยำ่งแนน่อน ดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 แสวงแหลง่ปัญญำและแบบอยำ่งท่ีดี 
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 4.2 มีวินยัเป็นฐำนกำรพฒันำชีวิต 
 4.3 มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้ำงสรรค์ 
 4.4 มุง่มัน่ฝึกตนจนเตม็สดุภำวะท่ีควำมทเป็นคนจะให้ถึงได้ 
 4.5 ยดึถือหลกัเหตปัุจจยัมองอะไรๆ ตำมเหตแุละผล 
 4.6 ตัง้ตนอยูใ่นควำมไมป่ระมำท 
 4.7 ฉลำดคดิแยบคำยให้ได้ประโยชน์และควำมจริง 
5. หลกัวฒุิธรรมในกำรเสริมสร้ำงปัญญำ 
 นกัศกึษำต้องท ำตำมหลกัเสริมสร้ำงปัญญำ ในทำงปฏิบตัิอำจสร้ำงปัจจยัแห่งสมัมำทิฏฐิ 2 อย่ำงดงัท่ี
ได้กล่ำวเป็นหลักส ำคัญของนักศึกษำไว้แล้วข้ำงต้น นักศึกำต้องหมั่นปฏิบัติตำมหลัก วุฒิธรรม ในกำร
เสริมสร้ำงปัญญำ 4 ประกำรดงันีคื้อ 
 5.1 สปัปริุสสงัเสวะ ตรงกับค ำว่ำ เสวนำผู้ รู้ คือ รู้จกัเลือกหำแหล่งวิชำ คบหำผู้ทรงคณุควำมดี มีภูม
ธรรม ภมูิปัญญำนำ่นบัถือ 
 5.2 สทัธมัมสัสวนะ ตรงกบัค ำวำ่ ฟังดคู ำสอน คือ เอำใจใสส่ดบัรับฟังค ำบรรยำย ค ำแนะน ำ ค ำสัง่สอน 
แสวงหำควำมรู้ ทัง้จำกตวับุคคลโดยตรง และจำกหนงัสือหรือส่ือมวลชน ตัง้ใจเล่ำเรียน ค้นคว้ำ หมัน่ปรึกษำ
สอบถำม ให้เข้ำถึงควำมรู้ท่ีแท้จริง 
 5.3 โยนิโสมนสิกำร ตรงกบัค ำว่ำ คิดให้แยบคำย คือ รู้ เห็น ได้อ่ำน ได้ฟัง สิ่งใดก็รู้จกัคิดพิจำรณำด้วย
ตรงเอง 
 5.4 ธรรมำนธุรรมปฏิบตัิ ตรงกบัค ำว่ำ ปฏิบตัิให้ถกูหลกั คือ น ำสิ่งท่ีได้จำกกำรศกึษำเล่ำเรียนมำและ
ตริตรองเห็นชดัแล้ว ไปใช้หรือปฏิบตัลิงมือท ำ ให้ถกูต้องตำมหลกัตำมควำมมุง่หมำย ให้หลกัยอ่ยสอดคล้องกบั
หลกัใหญ่ ข้อปฏิบตัิย่อยให้สอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิใหญ่ ปฏิบตัิธรรมอย่ำงรู้เปำ้หมำย เช่น สนัโดษเพ่ือเกือ้หนนุ
กำรงำน ไมใ่ชส่นัโดษจนนกัศกึษำกลำยเป็นคนเกียจคร้ำน 
6. ศกึษำให้เป็นพหสูตู 
 นกัศกึษำจะศกึษำเล่ำเรียนอะไรก็ท ำตนเป็นพหสูตูในด้ำนนัน้ ด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แจม่
แจ้งชดัเจนถึงขัน้ ครบองค์คณุของพหสูตู 5 ประกำร หรือท่ีรู้จกักนัวำ่เป็นผู้ได้เรียนมำกหรือผู้คงแก่เรียน คือ 
 6.1 พหสฺุสตุำ ตรงกบัค ำว่ำ ฟังมำก คือ เล่ำเรียน สดบัรับฟัง รู้เห็น อ่ำน สัง่สมควำมรู้ในด้ำนนัน้ไว้ให้
มำกมำยกว้ำงขวำง 
 6.2 ธตำ ตรงกบัค ำวำ่ จ ำได้ คือ จบัหลกัหรือสำระได้ ทรงจ ำเร่ืองรำวหรือเนือ้หำสำระไว้ได้แมน่ย ำ  
 6.3 วจสำ ปริจิตำ ตรงกับค ำว่ำ คล่องปำก คือ ท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่องจดัเจน ใคร
สอบถำมก็พดูชีแ้จงแถลงได้ 
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  6.4 มนสำนุเปกฺขิตำ ตรงกับค ำว่ำ เจนใจ คือ ใส่ใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครัง้ใดก็ปรำกฏเนือ้ควำม
สวำ่งชดัเจน มองเห็นโลง่ตลอดไปทัง้เร่ือง 

6.5 ทิฏฺฐิยำ สปุฏิวิทฺยำ ตรงกบัค ำวำ่ ขบได้ด้วยทฤษฎี คือ เข้ำใจควำมหมำยและเหตผุลแจม่แจ้งลึกซึง้ 
รู้ท่ีไปท่ีมำ เหตผุล และควำมสมัพนัธ์ของเนือ้ควำมและรำยละเอียดตำ่งๆ ทงัภำยในเร่ืองนัน้เอง และท่ีเก่ียวโยง
กบัเร่ืองอ่ืนๆ ในสำยวิชำหรือทฤษฎีนัน้ปรุโปร่ง 
7. หลกัเคำรพผู้จดุประทีปปัญญำ  
 ในด้ำนควำมสมัพนัธ์กบัครูอำจำรย์ พึงแสดงคำรวะนบัถือ ตำมหลกัปฏิบตัิในเร่ืองทิศ 6 ข้อว่ำด้วยทิศ
เบือ้งขวำ ดงันี ้
 7.1 ลกุต้อนรับ แสดงควำมเคำรพ 
 7.2 เข้ำไปหำ เพ่ือบ ำรุง รับใช้ ปรึกษำ ซกัถำม รับค ำแนะน ำ เป็นต้น 
 7.3 ฟังด้วยดี ฟังเป็น รู้จกัฟังให้เกิดปัญญำ  
 7.4 ปรนนิบตั ิชว่ยบริกำร 
 7.5 เรียนศลิปวิทยำโดยเคำรพ เอำจริงเอำจงั ถือเป็นกิจส ำคญั 
(พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2541) 
 
การบริหารจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่หลังส าเร็จการศึกษา  

 
กำรท ำงำนนัน้เป็นส่วนหนึ่งท่ีส ำคญัของชีวิต เพรำะช่วงเวลำของกำรท ำงำนในชีวิตนัน้มีอยู่มำกมำย 

กำรท ำงำนให้สนกุและเป็นสขุขณะท ำงำนและท ำอย่ำงไรให้คนท่ีร่วมงำนมีควำมสขุเหล่ำนีเ้ป็นสิ่งท่ีผู้บริหำรใน
องค์กรควรค ำนึงถึงอย่ำงยิ่ง เพรำะหำกองค์กรใดมีบคุลำกรท่ีมุง่มัน่ท ำงำนให้องค์กรอย่ำงมีควำมสขุองค์กรนัน้
ก็จะเข้มแข็ง และสำมำรถเติบโตอย่ำงมัน่คง นกัศกึษำจึงควรได้เตรียมตวัในกำรเข้ำสู่สงัคมของกำรปฏิบตัิงำน
ในสงัคมยคุใหม่ โดยมีหลกัธรรมเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรประพฤติปฏิบตัิส ำหรับสร้ำงให้ชีวิตในสงัคมยคุใหม่ 
ลดควำมขดัแย้ง ลดปัญหำในสงัคม เป็นสว่นท่ีบณัฑิตจำกมหำวิทยำลยัมหิดลจะได้ตระหนกัในกำรน ำแนวทำง
เหลำ่นีไ้ปปรับใช้ให้เป็นผลดีตอ่ผู้ อ่ืน สงัคม และตนเอง  

หลกัธรรมกบักำรบริหำรจดักำรชีวิตในกำรท ำงำนหลงัจบกำรศกึษำ แบง่ได้ ดงันี ้
1) หลกัธรรมกบักำรบริหำรจดักำรชีวิตในสงัคมยคุใหม่ ซึง่มีหลกักำรและแนวคิดท่ีนกัศกึษำได้

ศึกษำไปดังท่ีกล่ำวมำพอสังเขป แต่อำจมีแนวคิดและปรัชญำกำรใช้ชีวิตอ่ืนๆ เช่น ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนวทำงของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั รัชกำลท่ี 9  
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2) วิธีผสมผสำนให้เกิดดลุยภำพ คือกำรน ำหลกักำรและแนวคิดตำ่งๆ มำปรับใช้ให้เหมำะสม
กบับริบทตำ่งๆ และให้เกิดดลุยภำพระหว่ำง สงัคมและตนเอง แม้แตใ่นตนเองก็จะต้องให้เกิดดลุยภำพระหว่ำง
กำยและใจ 

3) ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรใช้หลกัธรรมะกบักำรบริหำรจดักำร กำรศกึษำให้เข้ำ
ใจควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรใช้หลกัธรรมะกบักำรบริหำรจดักำรชีวิตในสงัคมยคุใหม่ก็จะท ำให้เกิด
ควำมเข้ำมและเห็นควำมส ำคญั เกิดควำมตระหนกัในกำรท่ีเห็นคณุคำ่ของกำรใช้ในกำรบริหำรจดักำรชีวิตใน
สงัคมยคุใหม ่

4) เทคนิควิธีกำรน ำไปใช้ คงไม่เป็นประโยชน์ถ้ำหำกไม่รู้เทคนิคในกำรน ำมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรชีวิตในสังคมยุคใหม่ และต้องให้ถูก กำละ เทศะ กับแต่ละสถำนกำรณ์ด้วย แต่หลักกำรและแนวคิด
หลกัๆ ของสมเด็จพระพทุธโฆษำจำรย์ ท่ีได้ให้ไว้เป็นแนวทำงสำมำรถน ำมำเป็นเทคนิควิธีในกำรบริหำรจดักำร
ชีวิตในสงัคมยคุใหมไ่ด้เป็นอยำ่งดีในโอกำสตำ่งๆ ของกำรใช้ชีวิต 

5) ประโยชน์ท่ีได้รับ ซึง่ต้องค ำนงึถึงปะโยชน์ของส่วนงำน องค์กรท่ีสงักดั ประชำคมในสถำนท่ี
ท ำงำน สังคมโดยรวม ประเทศชำติ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองเป็นล ำดบัสุดท้ำย ดงั คติพจน์ประจ ำ
มหำวิทยำลยัมหิดล ท่ีว่ำ อตัตำนงั อุปมงักเร และค ำสอนของพระรำชบิดำ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั 
รัชกำลท่ี 9 ส่วนหนึ่งท่ีว่ำ ประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์ เป็นกิจท่ีหนึ่ง  (วิรัช ทุ่งวชิรกลุ
และคณะ, 2559) เม่ือนกัศกึษำได้น ำหลกัธรรมไปใช้ในกำรบริหำรจดักำรชีวิตของกำรท ำงำนในสงัคมยคุใหมก็่
จะเกิดประโยชน์ และควำมสขุของสงัคมและของตนเอง 

กำรท ำงำนทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชีวิตในกำรท ำงำนหลงัจบกำรศึกษำ ส ำหรับบำงคนท่ีต้องท ำ
หน้ำท่ีเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรจดักำร เป็นเร่ืองยุ่งยำกเพรำะเป็นกำรท ำงำนกบัคนสว่นใหญ่ในองค์กร 
หลกักำรท ำงำนทำงด้ำนกำรบริหำรจดักำรชีวิตในกำรท ำงำนหลงัจบกำรศกึษำ จึงต้องอำศยัหลกักำรของกำร
บริหำรจดักำรมำใช้ ดงัท่ีนกัศึกษำจะได้ศึกษำในหวัข้อกำรบริหำรจดักำรส ำหรับคนยุคใหม่ ซึ่งเป็นกำรศึกษำ
เก่ียวกบั ธรรมำภิบำล บริษัทภิบำล ทนุมนษุย์ และกำรท ำงำนเป็นทีม  

นอกจำกนัน้หลกัธรรมจึงเป็นท่ีมำของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทศันคติ ในด้ำนควำมรู้สึกนึก
คิดตำ่ง ๆ ของคนไทยจะมีหลกัพระพทุธศำสนำมำเก่ียวข้อง ซึ่งหลกัธรรมของพระพทุธศำสนำ จะมีอิทธิพลตอ่
ชีวิตจิตใจของคนไทยมำกและสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดแนวทำงกำรปฏิบัติท่ี
เรียกว่ำ ทำงสำยกลำง ซึ่งในทำงสำยกลำงของพุทธศำสนำเก่ียวข้องทัง้กำย วำจำ ใจ สมำธิหรือว่ำปัญญำ
สำมำรถน ำประยกุต์ใช้กบักำรบริหำรจดักำรในกำรท ำงำนได้ 

ดงัท่ีทำ่นพระพทุธทำสได้เคยอธิบำยธรรมะไว้วำ่ ธรรมะของพระพทุธเจ้ำเปรียบเสมือนใบไม้ในป่ำใหญ่ 
หยิบใบไม้มำก ำมือเดียวก็เพียงพอแล้วส ำหรับใช้เป็นหลกัในกำรด ำเนินชีวิต (พทุธทำสภิกขุ , ไม่ระบปีุ) หลกัใน
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กำรพิจำรณำเลือกค ำสอนพุทธศำสนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรนัน้ต้องเลือกมำให้เหมำะกับวิถีชีวิต และ
องค์กรโดยหลกั ๆ เก่ียวกบักำรปกครอง เก่ียวกบักำรบริหำรองค์กรตำ่ง ๆ จะต้องใช้หลกัธรรมท่ีเรียกว่ำ สงัคห
วตัถ ุ4 คือ เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวน ำ้ใจของกนัและกนั ประสำนใจทกุคนท่ีอยูใ่นองค์กรเดียวกันให้
อยูอ่ยำ่งมีควำมสขุ สำมคัคี ซึง่ตรงกบั สงัคหวตัถ ุ4 ซึง่ประกอบไปด้วย 

1) ทำน หรือ กำรให้ทำน คือ กำรอนเุครำะห์หรือสงเครำะห์ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกนัตำมถำนำนรูุป 
ในโอกำสตำ่งๆ เชน่ งำนบญุกศุลงำนอคัคีร้ำย หรือหลำย ๆ อยำ่ง 
  2) ปิยวำจำ คือ กำรกลำ่วด้วยค ำท่ีเป็นท่ีรัก มีประโยชน์ ถกูต้องดีงำม และก็จริงใจตอ่ผู้ ร่วมงำน 

3) อัตถจริยำ คือ ควำมประพฤติท่ีเป็นประโยชน์กันคนอ่ืน เช่นว่ำเรำช่วยเหลือกิจกำรต่ำง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมทัว่ไปแนะน ำแก้ไขปัญหำตำ่ง ๆ และชกัชวนให้คนอ่ืนสนใจธรรมะ ให้ประพฤต ิ
  4) สมำนตัตำ คือ ควำมเป็นผู้ มีตนเสมอ วำงตนเสมอต้นเสมอปลำยปฏิบตัิต่อคนอ่ืนอย่ำงเสมอภำค 
วำงตวัให้เหมำะสมกบัฐำนะท่ีเป็นอยู ่เข้ำกบัคนอ่ืนให้ได้ ไมเ่อำเปรียบคน  

หลกัธรรมเก่ียวกบักำรบริหำรองค์กร คือ อิทธิบำท 4 ซึง่ก็เป็นหลกัธรรมท่ีนกัศกึษำพงึยดึไว้ปฏิบตัิตัง้แต่
ตอนท่ีก ำลงัศกึษำอยู่ ทัง้ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงัสำ จึงเห็นว่ำ หลกัธรรมนีเ้ป็นหลกัธรรมท่ีมีควำมส ำคญั
มำกในกำรบริหำรจดักำรชีวิตของนกัศกึษำทกุคน ทัง้ขณะท่ีเป็นนกัศกึษำและจบกำรศกึษำเพ่ือท ำงำนในสงัคม
แล้วก็ตำม 

วิธีกำรผสมผสำนระหว่ำงบริหำรจดักำรกับค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำแล้วเกิดควำมเปล่ียนแปลง
ภำยในองค์กำรท่ีเห็นชดั คือองค์กรเกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึน้โดยเฉพำะตวับคุคล ผู้น ำองค์กรประพฤติ
ปฏิบตัิในสิ่งท่ีถกูต้องอยู่ในศีลธรรม พนกังำนในองค์กรก็จะถือเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ถ้ำหำกผู้บริหำร และบคุลำกร
ในองค์กำรมีหลกัธรรมเป็นเคร่ืองชีน้ ำแนวทำง กำรท ำงำนก็จะสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน ปัญหำท่ีเคย
เกิดขึน้ตำ่ง ๆ ควำมขดัแย้งก็ลดน้อยลง เพรำะทกุคนได้เรียนรู้และน ำหลกัธรรมะทำงพุทธศำสนำไปใช้ ดงันัน้
กำรท ำงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถสนองนโยบำยบริษัทได้เป็นอย่ำงดี และควำมเปล่ียนแปลงอีกอย่ ำงท่ีเห็นคือ 
บรรยำกำศในกำรท ำงำนเป็นไปด้วยควำมสนุกสนำน ร่ำเริงแจ่มใส คนท ำงำนมีควำมสำมคัคี และมีควำมสุข 
สิ่งเหลำ่นีส้ง่ผลตอ่กำรพฒันำองค์กรของให้ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรำบร่ืน 
ปัญหำท่ีเกิดขึน้ในองค์กำรและกำรน ำหลกัธรรมทำงพระพทุธศำสนำมำแก้ปัญหำ 

ปัญหำท่ีเกิดขึน้ คือ ควำมไม่ซ่ือสัตย์สุจริต ปัญหำทำงเศรษฐกิจส่วนตวัซึ่งมีผลกระทบถึงเร่ืองกำร
ท ำงำน ควำมไมซ่ื่อสตัย์สจุริตเชน่ กำรยกัยอกหรือกำรไมซ่ื่อตรง ในฐำนะผู้ปกครองคนต้อง ถือวำ่คนเรำมีสิทธ์ิท่ี
จะท ำผิดพลำดได้ในชีวิต บำงครัง้ควรให้โอกำสเขำได้แก้ตวั โดยกำรใช้หลกักำรให้อภยั 
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กำรจะให้อภัยต้องมีหลกัเกณฑ์หลำยอย่ำง เช่น กำรตกัเตือน กำรอบรม และกำรให้โอกำสแก้ตวัโดย
ก ำหนดระยะเวลำ อำจจะ 3 เดือน ดูควำมประพฤติหรือกำรให้แก้ไขตวัเอง หลังจำกนีแ้ล้วก็ให้อภัยและให้
กลบัมำเป็นเหมือนพนกังำนทัว่ ๆ ไป โดยกำรให้โอกำสคนในกำรท่ีจะแก้ไขตน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรใช้หลกัค ำสอนของพระพทุธศำสนำในองค์กร 
1) ลำภ คือ กำรได้ทรัพย์สมบตัมิำจำกประโยชน์ของกำรขำยเข้ำเปำ้นัน้คือลำภ 
2) ยศ คือ ได้รับต ำแหนง่สง่เสริมทำงด้ำนกำรท ำงำน มีอ ำนำจ 
3) สรรเสริญ คือ ได้รับกำรชมเชย ค ำยกยอ่งช่ืนชมจำกทกุ ๆ ฝ่ำย 
4) สขุ คือ กำรได้รับควำมสขุกำย สบำยใจ เบกิบำน สิ่งนีคื้อประโยชน์ทำงด้ำนโลกธรรม เพรำะ 

เรำยงัอยูใ่นโลกอยูใ่นโลกียวิสยัอยู ่ทกุคนต้องกำรสิ่งนี ้
ดงันัน้ประโยชน์ของกำรใช้หลกัค ำสอนของพระพทุธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตทำงท่ีดีคือ ทำงสำย

กลำง และกำรรู้จกักำรปฏิบตัิตนท่ีถกูต้องและให้รู้สึกละอำยเวลำท่ีท ำผิด ในเร่ืองของกำรท ำงำน จะต้องไม่ปุ่ ม
ป่ำมรีบร้อนท ำงำนแบบฉกุละหกุ โดยปรำศจำกกำรไตร่ตรองพิจำรณำให้ถ่ีถ้วน มิฉะนัน้จะก่อให้เกิดผลเสียหำย
ตำมมำ กำรท ำงำนต้องมีสมำธิ มีสติ และมีปัญญำ เม่ือพิจำรณำในเร่ืองของกำรบริหำรจัดกำรนัน้บำงครัง้
นอกจำกกำรบริหำรจดักำรองค์กรแม้จะมีควำมจ ำเป็นแตถ้่ำไมส่ำมำรถจดักำรชีวิตของตนได้มีควำมพอเหมำะ
พอควรตำมหลกักำรของคนทัว่ไปแล้วก็คงยำกท่ีจะบริหำรจดักำรงำนของตนให้เป็นไปในทำงท่ีดี เพรำะฉะนัน้
หลกัส ำคญัของ ควำมเป็นคนท่ีมีคณุแก่สว่นรวม หรือเป็นสมำชิกท่ีดีของสงัคม 
คนมีคณุแก่สว่นรวม 
 กำรท่ีนกัศึกษำจบกำรศึกษำแล้วก็จะต้องเป็นคนท่ีสมบูรณ์และเป็นสมำชิกท่ีดี เป็นผู้ช่วยสร้ำงสรรค์
สงัคมในสงัคมยคุใหมท่ี่เปล่ียนแปลงไป กำรทวนกระแสสงัคมโดยกำรมีธรรมะ คือ หลกัควำมประพฤตดิงันี ้
1.พรหมวิหำร คือ ธรรมประจ ำใจของผู้ประเสริฐหรือผู้ มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้ำงขวำงดจุพระพรหม 4 ประกำรคือ 
 1.1 เมตตำ ตรงกับค ำว่ำ ควำมรัก คือ ควำมปรำถนำดี มีไมตรี ต้องกำรช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ควำมส ำเร็จและมีควำมสขุ 
 1.2 กรุณำ ตรงกับค ำว่ำ ควำมสงสำร คือ อยำกช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจำกควำมทุกข์ ใฝ่ ใจท่ีจะปลด
เปลือ้งบ ำบดัควำมทกุข์ยำกเดือดร้อนของคนและสตัว์ทัง้ปวง 
 1.3 มุทิตำ ตรงกับค ำว่ำ ควำมเบิกบำนพลอยยินดี คือ เม่ือเห็นผู้ อ่ืนอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มช่ืนเบิกบำน 
เม่ือเห็นเขำท ำดีงำมประสบควำมส ำเร็จก้ำวหน้ำก็พลอยยินดี พร้อมท่ีจะชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุ 
 1.4 อเุบกขำ ตรงกบัค ำว่ำ ควำมมีใจเป็นกลำง คือ มองตำมควำมเป็นจริง โดยวำงจิตเรียบสม ่ำเสมอ 
มัน่คง เท่ียงตรงดุจตำชัง่ มองเห็นกำรท่ีบุคคลจะได้รับผลดี หรือชัว่ สมควรแก่เหตุท่ีตนประกอบ พร้อมท่ีจะ
วินิจฉยั วำงตน และปฏิบตัไิปตำมหลกักำร เหตผุล และควำมเท่ียงธรรม  
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 เม่ือมีคณุธรรมตำมหลกั พรหมวิหำร 4 เป็นพืน้ฐำนแห่งจิตของตวันกัศกึษำในฐำนะท่ีเป็นคนในสงัคม
ไม่ว่ำจะจบกำรศึกษำออกไปแล้วหรือไม่ก็ตำม จำกนัน้ก็พึงแสดงออกภำยนอกตำมหลักควำมประพฤติ ใน
ล ำดบัตอ่ไปคือ 
2. บ ำเพ็ญกำรสงเครำะห์ คือ ปฏิบตัิตำมหลักกำรสงเครำะห์ หรือธรรมะท่ีเป็นเคร่ืองยึ ดเหน่ียวใจคน และ
ประสำนหมูช่นไว้ในสำมคัคี ท่ีเรียกวำ่ สงัคหวตัถ ุ4 ดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 ทำน ตรงกบัค ำวำ่ ให้ปัน คือ เอือ้เฟือ้เผ่ืแผ ่เสียสละ แบง่ปัน ชว่ยเหลือ สงเครำะห์ ด้วยปัจจยัส่ี ทนุ 
รหรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และศลิปวิทยำ 
 2.2 ปิยวำจำ ตรงกับค ำว่ำ พูดอย่ำงรักกัน คือ กล่ำวค ำสุภำพ ไพเรำะ น่ำฟัง ชีแ้จงแนะน ำสิงท่ีเป็น
ประโยชน์ มีเหตผุล เป็นหลกัฐำน ชดัจงูไปในทำงท่ีดีงำม หรือค ำแสดงควำมเห็นอกเห็นใจ ให้ก ำลงัใจ รู้จกัพดู
ให้เกิดควำมเข้ำใจดี สมำนสำมคัคี เกิดไมตรี ท ำให้รักใคร่นบัถือและชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั 
 2.3 อรรถจริยำ ตรงกบัค ำว่ำ ท ำประโยชน์แก่เขำ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกำย และขวนขวำยช่วยเหลือ
กิจกำรตำ่งๆ บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ รวมทัง้ชว่ยแก้ไขปัญหำและชว่ยปรับปรุงสง่เสริมในด้ำนจริยธรรม 
 2.4 สมำนตัตำ ตรงกบัค ำวำ่ เอำตวัเข้ำสมำน คือ ท ำตวัให้เข้ำกบัเขำได้ วำงตนเสมอตนัเสมอปลำย ให้
ควำมเสมอภำค ปฏิบตัิสม ่ำเสมอกันต่อคนทัง้หลำย ไม่เอำเปรียบ และเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ 
ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สขุร่วมกนั 
 หรืออำจสรุปโดยสัน้ๆ เพ่ือให้เข้ำใจในส่วนของกำรบ ำเพ็ญสงเครำะห์นัน้ว่ำ ช่วยด้วยควำมรู้, ช่วยด้วย
ถ้อยค ำ, ช่วยด้วยก ำลงังำน และช่วยด้วยกำรร่วมเผชิญและแก้ปัญหำ (พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , 
2541) 
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สรุปท้ายบท 
 
กำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงของสังคมยุคใหม่ จะช่วยให้นักศึกษำเข้ำใจประเภทของสังคมและกำร

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้นกัศึกษำได้เรียนรู้และเข้ำใจปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดในสงัคมยุคใหม่ ซึ่งสำเหตขุอง
ปัญหำท่ีเกิดขึน้ส่วนหนึ่งมำจำกสภำพแวดล้อมของสงัคม และควำมเปล่ียนแปลงไปตำมกระแสกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรไร้พรมแดน  ซึ่งต่ำงมุ่งเน้นกำรแข่งขนัเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คง
ทำงเศรษฐกิจ ท ำให้คนนิยมวตัถุมำกขึน้ ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนพฤติกรรมในกลุ่มนกัศึกษำ ซึ่งเ ป็นผู้ ท่ีอยู่ในวยั
เรียน ซึ่งเป็นช่วงวยัรุ่น เช่น ปัญหำสงัคม ปัญหำกำรก่อเหตทุะเลำะวิวำทของนกัศกึษำ ปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติดในกลุม่นกัศกึษำ ปัญหำนกัศกึษำประพฤตไิมเ่หมำะสมในเวลำเรียน ปัญหำกำรมีเพศสมัพนัธ์ใน
วยัเรียน ปัญหำท่ีเกิดขึน้กบันกัศกึษำ ดงักล่ำว พบว่ำ ส่วนหนึ่งมำจำกรำกเหง้ำแห่งปัญหำ คือ กำรท่ีนกัศกึษำ 
ซึ่งเป็นเยำวชนได้รับกำรกล่อมเกลำทำงจิตใจไม่เพียงพอ และในบำงกรณีถกูละเลยจำกสถำนศกึษำท่ีปลูกฝัง
ในเร่ืองศีลธรรม จริยธรรม วฒันธรรมอนัดีงำม จนท ำให้ขำดควำมส ำนึกในหน้ำท่ีขำดควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ขำดกำรใช้สติพิจำรณำยัง้คิด และแสดงออกมำเป็นพฤติกรรมภำยนอกท่ีไม่เหมำะสม อีกทัง้สภำพแวดล้อม
รอบตวั นกัศกึษำ เยำวชน ท่ีถกูยยุงส่งเสริม ชกัจงูและโน้มน้ำวอย่ำงต่อเน่ืองด้วยรูปแบบท่ีมีกำรพฒันำอย่ำง
หลำกหลำยท ำให้ยำกต่อกำรควบคุมป้องกัน และแก้ไข เว้นแต่นักศึกษำ ซึ่งเป็นเยำวชนเหล่ำนัน้จะถูกจัด
ระเบียบทำงควำมคิด จนมีจิตใจท่ีใฝ่ดีและมีพลังใจท่ีเข้มแข็งสำมำรถเป็นภูมิคุ้มกันต้ำนทำนสำเหตุปัจจัย
ในทำงเส่ือมท่ีจะเข้ำมำท ำลำยคณุภำพชีวิตท่ีดีงำมได้โดยอำศยัหลกัของกำรเสริมสร้ำงคณุธรรมและจริยธรรม
ให้แก่เยำวชน (เมธำ สงัขวิจิตร, 2560)  โดยนกัศกึษำก็ต้องมีกำรศกึษำในเร่ืองของกำรรู้เท่ำทนัปัญหำ สำเหตุ
ของปัญหำและได้ทรำบแนวคิดท่ีดีเพ่ือกำรจดัระเบียบทำงควำมคิดส ำหรับกำรผจญกับปัญหำท่ีถัง่โถมเข้ำมำ
อยูต่ลอดเวลำ นบัวนัยิ่งจะรุนแรงมำกขึน้ทกุที แนวคดิแนวทำงจำกสมเด็จพระพทุธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยตฺุโต) ท่ี
ได้ให้ไว้เป็นหลกัแนวทำง จะได้เป็นหลกัยดึท่ีดีอยำ่งหนึง่ของนกัศกึษำในกำรท่ีจะใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมยคุใหม่นีไ้ด้
อย่ำงเหมำะสม อย่ำงมีภูมิต้ำนทำนท่ีแน่นหนำ ไม่หันไปสู่ทำงเส่ือม อันจะส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว และ
ประเทศชำติ ท่ีจะมีบคุคลท่ีมีคณุภำพ เป็นท่ีพึ่งของคนรอบข้ำง ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวมได้เป็นอย่ำงดี ตำม
ควำมมุ่งหวงัของมหำวิทยำลยัท่ีจะให้นกัศึกษำเป็นบนัฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป คณำจำรย์ทกุคนไม่อยำกท่ีจะมี
ศิษย์ท่ีเก่งมำก สำมำรถคิดค้นประดิษฐ์สิ่งตำ่งๆได้ดีมำก เป็นแพทย์ก็รักษำโรคให้หำยได้เก่งมำก เป็นพยำบำล 
เป็นเภสชักร เป็นวิศวกร หรือเป็นบณัฑิตในสำขำวิชำอ่ืนๆท่ีเก่งมำก มีควำมฉลำดหลกัแหลมเป็นเย่ียม แตเ่ป็น
คนท่ีเห็นแก่ตวั คยุกบัใครไม่รู้เร่ือง เข้ำกบัใครไม่ได้ ไม่มีคนคบค้ำสมำคมด้วยเลย ไม่สำมำรถท ำงำนกบัคนอ่ืน
ได้ กำรศกึษำให้เข้ำใจสงัคมยคุใหม ่กำรเกิดขึน้ของปัญหำตำ่งๆ ตอ่วยัรุ่นในสงัคมยคุใหม ่ปัญหำท่ีมีผลมำจำก
เทคโนโลยีสมยัใหม ่และกำรได้ใช้ควำมคิดในกำรประยกุต์ใช้เทคนิค หลกักำรในกำรแก้ปัญหำในสงัคมยคุใหม ่
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และกำรประยุกต์ใช้เทคนิควิธีตำมแนวทำงของสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แนวทำง
พระพุทธศำสนำ หรือแนวทำงอ่ืนๆ เพ่ือให้สำมมำรถแก้ไขปัญหำและน ำมำจัดกำรชีวิตในท่ำมกลำงควำม
เปล่ียนแปลงไปของสงัคมสมยัใหม ่ดงันัน้ในหวัข้อนีจ้งึนบัวำ่มีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก ในกำรศกึษำเพ่ือเป็น
พืน้ฐำนของกำรใช้ชีวิตของนกัศกึษำในรัว้มหำวิทยำลยั และกำรใช้เป็นแนวคิดส ำหรับกำรเป็นบณัฑิตท่ีดี เป็น
คนดีของสงัคม ท่ีสงัคมพึง่ได้ตอ่ไปในอนำคต  
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