บทที่ 2
สภาพปญหาของสังคมไทย การดําเนินชีวิต และแนวทางแกปญญา
สิง่ ที่เปนหลักสําคัญของสังคมไทย
1. ลักษณะความเปนไทย คนไทยไมวา จะเกิดในดินแดนสวนใด จะอยูในอาณาจักรหรือนอกอาณา
จัก จะมีความรูสึก มีความคิด มีพฤติกรรม ที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน
ลักษณะทีเ่ ดนของความเปนไทยที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ ความยืดหยุนในการปรับตัว และมีอํานาจในการ
ดึงดูดบุคคลจากวัฒนธรรมอื่น จนกระทั้งสามารถกลืนเขามาสูความเปนไทย
2. สถาบันศาสนา ศาสนาเปนสถาบันหลัก มีความสําคัญอยางยิ่งตั้งแตอดีต โดยเฉพาะวัดเปนทั้ง
สถานศึกษา เปนสถานที่รักษาคนเจ็บปวย เปนที่ฝกอาชีพ เปนที่พักของคนเดินทาง เปนศูนยรวมของประชน
ชน ในเทศกาลงานประเพณีตางๆ เปนตน
วัดในสมัยกอน จึงทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุม พฤติกรรมของบานและขณะเดียวกัน บานก็ทําหนาที่
ตรวจสอบ และใหความชวยเหลือวัดดวย
3. สถาบันพระมหากษัตริย เปนสถาบันที่ควบคูกับผืนแผนดินไทยมาตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานี
จนกระทั้งถึงปจจุบัน สถาบันกษัตริย เปนศูนยรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ
สถาบันพระมหากษัตริยไดเขามาชี้นําในการแกปญหาและพัฒนาดานตาง ดวยการปฏิบัติใหดูเปนตัว
อยาง ตลอดจนชวยเหลือ สงเสริม ดูแลประชาชนอยางใกลชิด
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคม ในครอบครัวที่
4. สถาบันครอบครัวและสังคม
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมักจะมีสมาชิกเปนจํานวนมาก
มีความเปนปกแผนในครอบครัวและชุมชน
สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรมในระดับเล็ก เด็กไดรับการเรียนรู เรื่องการประกอบอาชีพและวิธีการ
ประพฤติจากผูใหญ เด็กในสังคมเกษตรกรรมสามารถใชชีวิตอยูทามกลางญาติผูใหญเปนเวลาคอนขางนาน จึง
เกิดความรูสึกและผูพัน ความรูสึกสวนนี้ไดพัฒนาเปนระบบ เครือญาติและระบบอุปถัมภ ซึ่งถือไดวาเปน
ระบบที่สําคัญยิ่งของสังคมไทยในอดีต
5. ภูมิปญญาทางสังคมและวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทางสังคมและวัฒนธรรมเปนตนทุนทางสังคมที่มี
คุณคามหาศาล เปนหลักของสังคมไทยในอดีตและสามารถใชเปนตัวสรางเศรษฐกิจตอไปในอนาคตไดอีก
ไดแก
5.1. อาชีพของชาวบาน สิง่ ทีเ่ ปนอาชีพของชาวบาน แตละชนิดลวนแตอาศัยภูมิปญญาที่สืบ
ทอดกันมา แตละอาชีพเปนแหลงของความรู และภูมิปญญามากมาย จึงควรทําการศึกษาวิจัยอยางมีระบบเพื่อ
ทําการสงเสริมหรือปรับปรุงใหเกิดประโยชนมากขึ้น

5.2. ศิลปวัตถุ และศิลปกรรม มีอยูมากมาย ตั้งแตเสื้อผาเครื่องใช เครื่องหัตถกรรม ดนตรี
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ลวนแตเปนมรดกที่สืบทอดกันมาจากอดีต ถามีการศึกษาพัฒนาสงเสริมกันอยาง
จริงจัง ก็จะใหทั้งคุณคาทางดานจิตใจและทางดานเศรษฐกิจ
5.3. อาหารไทย อาหารไทยมีลักษณะพิเศษกวาอาหารของชาติอื่นๆ คือ สามารถจัดใหสวยงาม
ประณีต ทําใหสะดุดตา เกิดความสุขใจ ขณะเดียวกันสวนผสมของอาหาร ก็ประกอบดวยพืชสมุนไพร เปน
จํานวนมาก และมีรสชาติอรอยเปนพิเศษ ถามีการศึกษาและสงเสริมกันอยางถูกตองอาหารไทยจะเปนสิ่งที่
ชวยสรางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5.4. สมุนไพรไทยและการแพทยแผนไทย ไดมกี ารศึกษากันมาตั้งแตสมัยโบราณ มีการรวบ
รวมความรูที่ผานการปฏิบัติทดลองกันอยางมีระบบและมีการจารึกไวในสมุดไทย นอกจากนี้ยังมีการสืบทอด
ความรู และวิธีการรักษา ไปสูลูกหลาน ทําใหภูมิปญญาดานนี้มีการขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง
5.5. สิง่ ที่แสดงถึงความเปนพลวัต (Dynamics) ของชุมชน ไดแก กิจกรรมที่สงเสริมใหคน
ทํางานรวมกัน สรางความสามัคคี และขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาทางดานจิตใจของ
ชุมชน ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปการแสดงตางๆ เปนตน
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สาเหตุของปญหาและทางออก
ประเทศไทยไดเริ่มตนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติตั้งแตป พ.ศ.2504 จน
กระทัง่ ถึง ป พ.ศ.2539 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 ผลจากการ
พัฒนาทีป่ รากฏ ใหเห็นกันอยางชัดเจน ก็คือ กอใหเกิดปญหาดานตางๆ คือ
1. การเกิดสังคมวัตถุนิยม เนือ่ งจากการพัฒนาในตอนเริ่มแรกเปนการใหความสําคัญในเรื่องวัตถุ
ทําใหมเี ทคโนโลยีตางๆ เขามามากมาย ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางแกไข คือ คนไทยจะตองเปลี่ยนวิธีการคิด การมองสิ่งตางๆ ใหม มองเห็นคุณคาแทและคุณคา
เทียมของวัตถุ แลวกําหนดความตองการไวอยางถูกตองมีความพอดีที่แทจริง ก็จะสามารถใชประโยชนจาก
วัตถุอยางเต็มที่ โดยไมตกเปนทาสของวัตถุ
2. ปญหาการทําลายสภาพแวดลอม การทําลายสภาพแวดลอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในประเทศ
ทุนนิยมและสังคมนิยม จนเกิดกระแสความรูสึกตระหนักและตกใจกันไปทั่วโลกวากําลังมีวิกฤตการณสิ่งแวด
ลอมทีใ่ หญที่สุดที่เผชิญหนามนุษยชาติ และหากยังไมมีการแกไข มนุษยอาจจะสูญพันธไปจากโลกนี้ก็ได
ทางแกไข คือ จะตองหาวิธีการสรางรูปแบบการเรียนรูใหม ใหทุกคนเปลี่ยนวิธีการคิดและการปรับจิต
ใจใหเขาสูดุลแหงธรรมชาติ คือพิจารณาใหเห็นเหตุและปจจัยตางๆ ที่สามารถสงผลสืบทอดถึงกันโดยตลอด
และเปลีย่ นเปาหมายของการคิดจากการยึดตนเองเปนศูนยกลาง เปนการยึดเอาสังคมและสภาพแวดลอมเปน
ศูนยกลางแทน ปญหาในเรื่องนี้ก็จะลดลงจนถึงระดับที่สามารถแกไขได
3. การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมถูกทําลาย สังคมไทยสมัยกอน เปนสังคมของหมูบานเกษตรกรรม
ขนาดเล็กเปนสังคมที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเปนหลัก และเปนสังคมของเครือญาติที่คนทั้งหลายใชชีวิตรวมกัน

ใหความรัก ความนับถือ เอื้อเฟอเผื่อแผกัน สังคมไทยในสมัยกอน จึงเปนสังคมที่เปยมไปดวยความรัก และ
มิตรไมตรี
การเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม เปนการหลั่งไหลเขามาของวัตถุ ทําใหตอง
เปลีย่ นวิถชี วี ิต จาก “การทํามาหากิน” เปน “การทํามาหาเงิน” เพื่อจะไดมีอํานาจในการครอบครองวัตถุ
คนจึงตองละทิ้งถิ่นกําเนิดของตน เดินทางเขาไปแสวงหาโชคในเมืองใหญ ผลที่ตามมาก็คือ ผูสูงวัย
และผูเ ยาวถกู ทอดทิ้งใหอยูกับบาน ทําใหเกิดความวาเหว ภูมิปญญาในทองถิ่นซึ่งเคยมีอยูมากมายในชุมชน ก็
คอยๆ หมดความสําคัญ มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชสนองความโลภ และความตองการทางวัตถุ
ทางแกไข คือ จะตองมีการสรางงานขึ้นมาในชนบท โดยเริ่มตนจากฐานทางเกษตรกรรมเพื่อเปนการ
สกัดกัน้ ไมใหประชาชนตองทิ้งถิ่นฐานไปทํางานในเมืองใหญ ขณะเดียวกันตองเสริมสรางสติปญญา ทาง
ดานความคิด วิเคราะห ใหประชาชนมองเห็นคุณคาของศีลธรรมที่มีตอสังคม เปนการสรางสังคมไทยใหเกิด
ขึน้ ใหม เหมือนในอดีตอีกดวย
4. ปญหาทางดานการศึกษาหรือปญหาที่เกิดจากระบบการศึกษา
การศึกษาไทยสมัยกอน เด็กไดศึกษาวิชาชีพตางๆ จากพอ แม จากสิ่งแวดลอมและจากวัด เด็กไดเรียน
รูว ฒ
ั นธรรมการกินอยู การประพฤติปฏิบัติโดยตลอด ตั้งแตระยะเวลาที่เปนทารกจนกระทั้งเจริญเติบโตเปน
หนุม สาว เปนระบบการศึกษาโดยธรรมชาติ
การศึกษาแผนใหม ไดแยกเด็กออกจากระบบชีวิต และธรรมชาติ มาอยูในหองเรียน เพื่อ “เรียน
หนังสือ” ทําใหเยาวชนไมมีความสามารถในเรื่องอาชีพ ไมเขาใจชีวิตและสังคม ระบบการศึกษาเปนระบบที่
บีบคัน้ ทําใหเด็กเกิดความเครียดและเกลียดการเรียน
การศึกษาทําใหคนเปลี่ยนเปนคนหัวสูงหยิบหยง ดูถูกการทํางานหนัก ระบบการศึกษาของเราสราง
คนทีท่ าอะไรๆ
ํ
ไมคอยเปน มีความออนแอทางความคิด แมแตขาราชการก็รับใชประชาชนไมได เพราะไมเขา
ใจปญหาของประชาชน วางตนเปนผูอยูเหนือประชาชน
ทางแกไขทีด่ กี ็คือ ควรจะตั้งจุดมุงหมายของการศึกษา ใหชัดเจน คือการศึกษาจะตองอบรมพัฒนาคน
ใหเปนมนุษย รูคุณคาของความเปนมนุษย เขาใจสังคมที่ตนอาศัยอยู ใหรูจักรับผิดชอบตอสังคมโดยมีอุดา
การณที่จะชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย
สําหรับการเรียนรู ใหเรียนจากการปฏิบัติ เชนมีสวนชวยงานของสังคม เรียนรู วิถีชีวิตของชุมชน ฝก
ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม
5. ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
ปญหาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น ตั้งแตเราเริ่มรับวัฒนธรรมความคิดแบบตะวันตก แลวมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจเปนแบบตะวันตก ทั้งๆ ที่โดยวัฒนธรรมนั้น คนไทยกับชาวตะวันตกมีความแตกตางกันตั้งแตเกิดจน
ตาย ซึ่งสามารถจะกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแตละสวน ดังตอไปนี้
5.1. ปญหาเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม
ในสมัยกอนภาคเกษตรกรรมของไทยมีเปาอยูที่ “ทําเพื่ออยูเพื่อกิน” โดยมิไดมุงหวัง “การ
ทําเพือ่ ขาย” ขณะที่ระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกเปาหมายอยูที่การกระตุนกิเลสใหเกิดความโลภ

5.2. การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ปญหาทางเศรษฐกิจซึ่งเปนเรื่องที่ทําใหคนไทยตกใจกันทั้งประเทศ ก็คือ การเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจไทย เมื่อป พ.ศ.2540 สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณนี้เปนผลจากความเหลื่อมลํ้า ไมสมดุลในกระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอันยาวนาน รวม 40 ป โดยรัฐใหความสําคัญเศรษฐกิจในสวนของเมืองมากกวา
ชนบท ทําใหรายไดระหวางเมืองกับชนบท หรือระหวางกลุมทุนกับคนยากจนแตกตางกันมาก และทําใหเมือง
เปนตัวดึงดูดทรัพยากรจากชนบท
6. ปญหาที่เกิดจากการขาดเสถียรภาพในสังคม
ประเทศไทยแมจะไดชื่อวา มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็จริง แตโดยเนื้อแทแลวอํานาจ
อธิปไตยอันแทจริงมิไดเปนของประชาชน แตอํานาจไดตกอยูในมือของกลุมธุรกิจเอกชน ซึ่งมีเงินเปนจํานวน
มาก และเปนกลุมที่มีอํานาจทางการเมืองเขามาสวมอํานาจเพื่อผลประโยชน สรางความรุนแรงและความเสื่อม
ทางศีลธรรมใหแกบานเมือง ในลักษณะที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
ทางแกปญหาก็คือ จะตองสรางสังคมที่สมดุลมีเสถียรภาพดวยการสรางกรอบควบคุมมิใหภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนเขาไปมีอํานาจทางการเมือง แตใหประชาชนมีอํานาจทางการเมืองแทน ขณะเดียวกันก็ตอง
สรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชน ใหสามารถทําหนาที่เปนผูตรวจสอบดวย วิธีการพัฒนาองคการและ
สถาบัน โดยมีจุดเริ่มตนที่การสงเสริมการรวมตัวกัน ทางสังคมหลายๆ รูปแบบ เชน ครอบครัว กลุม ชมรม
สมาคม มูลนิธิ สถาบัน ฯลฯ และควรมีทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว หมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด
ประเทศ และระดับระหวางประเทศ
7. ปญหาเนื่องจากระบบราชการที่รวมศูนยอํานาจ และขาดความคลองตัวในการทํางาน
การสรางระบบราชการใหญโตขึ้น มี กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ไดมีการรวบอํานาจไวในสวนกลาง
ผูว าฯ หรือเจาเมืองไมมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการสวนใหญ
ระบบราชการเนนการทํางานตามระเบียบขาราชการมากกวา การทําใหความสําคัญที่ผลสําเร็จของงาน
ทําใหการทํางานลาชาไมทันการ ระบบราชการเปนระบบที่ใชอํานาจยิ่งกวาใชปญญา เปนระบบที่มีการ
คอรัปชั่นสูง
8. ปญหาที่เกิดจากสื่อทางสังคม
สือ่ ทางสังคมนั้นจะมีทั้งคุณและโทษ ในดานที่เปนคุณ ก็คือ สื่อตางๆ ชวยขยายขอบขายการรับรูและ
การเรียนรูข องมนุษยใหกวางขวางลึกซึ้ง ถูกตองชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําใหมนุษยเกิดความสะดวกในการ
หาขอมูลขาวสาร
สิง่ ทีเ่ ปนโทษก็คือ เปนเรื่องการโนมนาว ชักจูงครอบงําทั้งบุคคลและสังคม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม ยากตอการควบคุม ทําใหมีบุคคลมีบุคลิกแปลกๆ ขึ้นในสังคม เพิ่มปญหาอาชญากรรมดาน
ตางๆ เนื่องจากไดตนแบบจากสื่อมวลชน การโฆษณาทางธุรกิจการคา กอใหเกิดคานิยมการเสพการบริโภค
มากจนเกินตัว กอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ
สภาพของสังคมไทยในยุคสังคมขอมูลขาวสาร

การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนของสังคมไทยก็คือ การเปลี่ยนยุคจากยุคอุตสาหกรรมเปนยุคขอ
มูลขาวสาร หรือที่เรียกกันวา ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ในขณะเดียวกัน สังคมเกษตรกรรมแผนใหม และ
สังคมอุตสาหกรรม และยุคขอมูลขาวสาร
การสื่อสารในยุคโลกาภิวฒ
ั นทําใหสังคมตางๆ เขามาเชื่อมโยงเปนโลกใบเดียวกันมากขึ้นสิ่งตางๆ ที่
เปนกระแสใหญในโลกจะมีผลกระทบถึงกันไปหมดอยางหลีกเลี่ยงไมได มีดังนี้
 ระบบทุนนิยม
 ระบบประชาธิปไตย
 เทคโนโลยีสมัยใหม
 จิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอม
 สิทธิเสรีภาพ และบทบาทของสตรี
 สหพันธแรงงาน
 การรวมพลังขององคกรตางๆ ในชุมชนและชนบท
 การตื่นตัวในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
 โรคเอดส
ในสังคมใหมจะเปนสังคมที่มีการหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมตางๆ สังคมที่รับสื่อตางๆ เหลานี้ได
งาย ก็คือ กลุมวัยรุน ซึ่งมีแนวโนมที่จะรับเอาวัฒนธรรมทางดานการแตงกาย การแสดงศิลปะ ดนตรี
นันทนาการ และความบันเทิงดานตางๆ ตลอดจนความสัมพันธระหวางเพศและวิธีการดําเนินชีวิต ดังนั้นวัยรุน
จึงเปนผูเริ่มตนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม
การปฏิรูปสังคมไทย แนวความคิดในการแกปญหาอยางมีระบบ
ประเทศไทยจะตองมีการ ปฏิรูปสังคมโดยรอบดาน เพื่อเตรียมตัวเผชิญหนากับวิกฤตการณที่กําลังเกิด
ขึน้ โดยมีเรื่องสําคัญที่จะตองกระทํา 7 เรื่องคือ
1. การสรางคุณคาและสรางจิตสํานึกใหม คือสามารถรวมกันคิดรวมกันทํา จะตองสรางจิตสํานึก
ของการอยูรวมกันในสังคมใหญ สรางความเขาใจ สรางจิตสํานึกของความเปนมนุษย ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น
2. สรางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกาย ใจ ครอบ
ครัว ชุมชน สิง่ แวดลอม และวัฒนธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความพอเพียงอยางแทจริง สําหรับทุกคน จะตอง
อยูใ นครอบครัวที่อบอุน ปลอดภัย ชุมชนจะตองมีความเขมแข็ง สามารถอนุรักษสรางเสริมสิ่งแวดลอม
ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม เพื่อใหสังคมมีความมั่นใจ
3. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะตองสัมพันธ
เชือ่ มโยงกับระบบเศรษฐกิจและระบบเงินของโลก จําเปนจะตองปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงินให
เกิดความถูกตอง โดยตองใชมาตรการทางกฎหมายวางกรอบ กติกา เพื่อใหบุคคลในระบบเศรษฐกิจและการ
เงินระบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึก และเกิดพฤติกรรมใหม

4. ปฏิรปู ระบบการเมืองและระบบราชการของรัฐ ระบบการเมืองจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
อํานาจทางการเมืองเปนของสถาบันชุมชน และประชาชนอยางแทจริง การเมืองจะตองแยกออกจากระบบราช
การ และจะตองไมเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนหรือกลุมอํานาจอื่นๆ เขาไปใชอํานาจทางการเมืองไดอีก
ระบบราชการจะตองเปลี่ยนจาก รวมศูนยอํานาจ เปนการกระจายอํานาจ มีความคลองตัวยืดหยุน มีจิต
สํานึก ในการทํางานเพื่อสังคม มีความบริสุทธิ์โปรงใสสามารถใหสังคมสามารถตรวจสอบได
5. การปฏิรปู การศึกษา การศึกษาจะตองสรางคนใหคิดเปน คิดกวาง คิดไกล คิดอยางถูกตอง และ
คิดโดยยึดเอาสังคมและสภาพแวดลอมเปนศูนยกลาง การศึกษาจะตองทําใหเกิดความเขาใจคุณคาของความดี
ความงาม และคุณคาของความเปนมนุษย สําหรับกระบวนการเรียนรู ผูเรียนจะตองเรียนรูวิถีชีวิตของสังคม
เรียนรูดวยการปฏิบัติ และรวมสรางในกิจกรรมสรางประโยชนแกสังคม
สําหรับทางดานการจัดการศึกษานั้น จะตองเปดโอกาสใหแกสังคมทั่วไป มีสิทธิเสรีภาพและบทบาท
เขามาจัดการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหาตางๆ ได
6. การปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม สื่อทางสังคมจะตองชวยสงเสริมพัฒนาคุณภาพของชีวิตและสังคมดวย
การขยายขอบขายความรูดานตางๆ ใหกวางขวาง มีการตั้งองคกรอิสระขึ้นมาดูแล ควบคุมการใชสื่อทั้งหลาย
เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอสังคมมากที่สุด
7. ปฏิรปู กฎหมาย จะตองมีการรวมกลุมกันทํางานระหวางนักกฎหมาย นักรัฐศาสตร นักสังคม
ศาสตร ผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย ตลอดจนประชาชนจะตองชวยกันพิจารณาตรวจสอบความรูตางๆ ทางดาน
กฎหมาย ใหมีความกาวหนาทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อใหกฎหมาย ไดชวยสรางความถูกตอง
ความเขมแข็ง ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ และความยุติธรรมในสังคมไดอยางแทจริง
ชวยใหทกุ คนสามารถใชชีวิตรวมกันดวยความสุข มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความสําเร็จรุงเรืองตอไปดวยฐาน
อันมั่นคง เรียกวา ธรรมรัฐ (Good Government)
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นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

