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Abstract 

 This analysis of Materials Assessment is based on Learning English Through Literature. Its aim 

is to be a model for the assessment of materials for the ESL beginning level teaching. This article points 

out the major parts, theme approaches, and activities in the textbook English, Yes!. It is designed into 

seven different layouts from different perspectives: stories, multiple choice exercises, Exercise To Help 

You, Adding Vocabulary, Grammar Section and appendix of irregular verbs. There is no an absolutely 

perfect textbook. It depends on several factors: the types of classes, students’ levels of competency, and 

teaching methods.  

Introduction 

 This article is interesting in order to select the best choice for an ESL class. The ENGLISH, YES! 

Was the proper book for teaching ESL at a beginning level. This textbook consists of a creative choice of 

approaches: text-driven and text based approaches. In addition, this textbook is designed with seven 

different perspectives which ESL teachers can choose to adapt to suit their own classes. 

Keywords : materials assessment, text-driven approach, text-based approach, effective filter 

overgeneralization, cognitive learning styles, Cloze Tasks, neurology theory, formal schemata, content 

schemata 

 

 

 



มองชาวจนีโพ้นทะเลสืบทอดวฒันธรรมและจริยธรรมจนีในต่างแดนจากเร่ือง 

<<เยาวราชในพายุฝน>> 

สมชาย ไพศาลพฒันกจิ 

บทคดัย่อ 

 ประเทศจีน มีประวติัศาสตร์และจริยธรรมอนัยาวนานผูค้นทัว่ไปจึงเขา้ใจวา่ จุดก าเนิดของศีลธรรม

และจริยธรรมของชนชาติจีนมาจากปรมาจารย ์“ขงจ้ือ, เล่าจ้ือและเม่ิงจ้ือ” แทจ้ริงแลว้ จริยธรรมของชนชาติ

เร่ิมตั้งแต่สมยั “เอ๋ียนฮว๋าง” (ผูน้ าชนชาติในยคุแรก) ยคุนั้นชนชาติจีนมีจริยธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง

ดงัจะเห็นไดว้า่ชนชาติจีนจะเคารพและศรัทธาในตวัของ “เอ๋ียนต้ีและฮว๋างต้ี” เป็นอยา่งมาก 

 ชนชาติจีนกบัวฒันธรรมตะวนัตกและประเทศใกลเ้คียงถึงจะมีวฒันธรรมและจริยธรรมท่ีแตกต่าง

กนั แต่ก็มีความเหมือนกนัในหลายๆดา้น ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจาก

ตะวนัตก อินเดีย และจีน แต่ประเทศไทยมีศาสนาพุทธและประเพณีอนัตกทอดมาแต่โบราณ ไดผ้สมผสาน

กบัวฒันธรรม จริยธรรมของชนชาติจีน ท าใหส้ังคมของชาวไทยเช้ือสายจีนมีเอกลกัษณ์ลกัษณะเด่นในดา้น

จริยธรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชาวจีน 

 ในศตวรรษท่ี 20 ทศวรรษท่ี 60 ไดมี้วรรณกรรมเร่ืองยาว คือ “เยาวราชในพายฝุน” ซ่ึงกล่าวถึง

วฒันธรรมและจริยธรรมไทย-จีน ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ชาวจีนท่ีอพยพมาอาศยัอยูใ่น

ประเทศต่างๆก็ไดน้ าเอาประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของชนชาติจีนติดตวัออกมาดว้ย ชาวจีนโพน้ทะเลจะ

ถือเอาจริยธรรมอนัดีงามของชนชาติจีนมาเป็นมาตรฐานในการด ารงชีวติ สืบทอดต่อกนัมาทุกยคุทุกสมยั 

แมก้ระทัง่ลูกหลานชาวจีนท่ีพดูภาษาจีนไม่ไดก้็ยงัไดรั้บอิทธิพล วฒันธรรม และจริยธรรมของจีนโดยไม่

รู้ตวั วฒันธรรมและจริยธรรมของชนชาติจีนจะปรากฏเห็นเด่นชดั ในสังคมชาวไทยเช้ือสายจีนโดยเฉพาะ

ทางใตข้องประเทศจีน ก็มีชาวจีนอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง พวกเขาเหล่านั้นไดม้าอาศยั

อยูภ่ายใตโ้พธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯอยา่งมีความสุข ชนชาติจีนจะมีความซ่ือสัตย ์อดทน 

ขยนัหมัน่เพียร จนสามารถตั้งหลกัปักฐานอยูใ่นประเทศไทยไดอ้ยา่งมัน่คง ดงัจะเห็นไดจ้ากวรรณกรรมเร่ือง 

“เยาวราชในพายฝุน” ไดก้ล่าวถึงชาวจีนโพน้ทะเลใหค้วามส าคญัในการศึกษากบัลูกหลานมาก ดงัตวัเอกใน

เร่ือง ซ่ึงไดเ้ขา้มาท างานในกรุงเทพ งานแรกท่ีท าก็คือ สอนภาษาจีนใหแ้ก่เด็กๆสายเลือดจีนท่ีอยากเรียนรู้

ภาษาจีน นอกจากสอนภาษาแลว้ ยงัสอดแทรกจริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงามของชนชาติจีนเขา้ไปดว้ย ท า



ใหเ้ด็กๆไดเ้กิดการเรียนรู้และน าไปปฏิบติัสืบต่อกนัมา หาพดูถึงการศึกษาและจริยธรรมของชนชาติจีนก็

จะตอ้งนึกถึงปรัชญาของท่านปรมาจารย ์“ขงจ้ือ, เล่าจ้ือ และเม่ิงจ้ือ” ไม่วา่จะเป็นชนชั้นใด ถา้มีสายเลือดของ

ชาวจีนอยูใ่นตวัก็สามารถสืบทอดจริยธรรมอนัดีงามของจีนได ้โดยเฉพาะท่ีถนนเยาวราช (ไชน่าทาวน์) ท่ีมี

ชาวจีนโพน้ทะเลและลูกหลานชาวจีนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบรรยากาศและกล่ินไอของ

ประเพณีและวฒันธรรมจีน ซ่ึงในวรรณกรรมเร่ือง “เยาวราชในพายฝุน” ไดพ้ดูไว ้3 ดา้นดงัน้ีคือ 1. ความรัก

และความผกูพนัระหวา่งญาติพี่นอ้ง 2. ความรักระหวา่งมิตรสหาย 3. ความรักของสามีภรรยา ทั้งหมดน้ีได้

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่วฒันธรรมและจริยธรรมของชาวจีนและชาวไทยไดห้ล่อหลอมเขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน 

มาตราบจนทุกวนัน้ี 

ค าส าคัญ : วฒันธรรมไทยจีน จริยธรรมจีน ผสมผสานกลมกลืน วรรณกรรม “เยาวราชในพายฝุน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกระทบสีสันเชิงนิเสธของศาสนาพุทธต่อจติส านึกเชิงโศกนาฏกรรมของวฒันธรรม

ประเพณจีนี 

ลกัขณา  อคัรศรีประไพ 

บทคดัย่อ 

 ประเพณีวฒันธรรมจีนยงัคงแฝงดว้ยจิตส านึกเชิงโศกนาฏกรรมท่ีเขม้ขน้และเป็นอตัลกัษณ์แห่ง

ววิฒันาการประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ จิตส านึกไดรั้บการพฒันาตามแนวคิดปรัชญาและศาสนา ในดา้น

วฒันธรรมทางพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกนัท่ียงัคงมีสีสันแห่งการมองโลกเชิงนิเสธ นบัตั้งแต่สมยัราชวงศฮ์ัน่

ตะวนัออกเป็นตน้มา หลงัจากท่ีศาสนาพุทธไดเ้ผยแผเ่ขา้มาในประเทศจีน และถูกหลอมรวมเขา้กบั

วฒันธรรมจีน จึงท าใหสี้สันแห่งเชิงนิเสธทางพุทธศาสนามีผลกระทบต่อจิตส านึกเชิงโศกนาฏกรรมของจีน

เป็นอยา่งมาก วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบสีสันเชิงนิเสธของวฒันธรรมพุทธศาสนาท่ีมีตจ่อ

จิตส านึกเชิงโศกนาฏกรรมของวฒันธรรมประเพณีจีนโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1.จุดเด่นของวฒันธรรมประเพณีจีนและจิตส านึกเชิงโศกนาฏกรรมของพุทธศาสนา 

2.ววิฒันาการของศาสนาพุทธและจิตส านึกเชิงโศกนาฏกรรมของวฒันธรรมประเพณีจีน 

3.การเกิดใหม่ของพระพุทธศาสนากบัจิตส านึกเชิงโศกนาฏกรรมและการมองโลกเชิงนิเสธของ

วฒันธรรมประเพณีจีน 

ค าส าคัญ : อิทธิพล วฒันธรรมประเพณีจีน วฒันธรรมพุทธศาสนา จิตส านึกเชิงโศกนาฏกรรม การมองโลก

เชิงนิเสธ 

 

 

 

 

 



การศึกษาบทประพนัธ์ร้อยแก้วเชิงศิลป์ ของนักประพนัธ์เมิ่งลี ่

วภิา  แซ่อึง่ 

บทคดัย่อ 

การศึกษาบทประพนัธ์ร้อยแกว้ของนกัประพนัธ์เม่ิงล่ี เป็นการศึกษาชีวติและงานประพนัธ์ของนกัประพนัธ์

ท่ีมีเสน่ห์และน่าสนใจ โดยมองจากโลกและจิตวิญญาณแห่งวรรณกรรมยคุสมยั รวมถึงศึกษาถึงตน้สาย

ปลายเหตุและแรงบนัดาลใจ โดยศึกษาชีวติและเน้ือหาท่ีเขียนถึงส่วนลึกของชีวทศัน์และร้อยแกง้เชิงศิลป์ 

คน้หาตน้สายปลายเหตุและวฒันธรรมอนังดงาม เม่ิงล่ีสามารถใชว้าทะนยัคมคายในการเขียนบทประพนัธ์

ไดอ้ยา่งสละสลวย เช่น การเขียนถึงชีวติอนัแสนรันทดเม่ือเยาวว์ยัและพรรณนาถึงความรักของชายหญิง 

บรรยายถึงชีวติความเป็นอยูท่ี่มีสีสัน การอธิบายถึงปรัชญาชีวติมนุษยไ์ดอ้ยา่งลึกซ้ึง การเปิดใจกวา้งและช่ืน

ชมต่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของคนเราไดอ้ยา่งดีเยีย่ม เช่น ความรัก มิตรภาพ ความสัมพนัธ์ สายใยใน

ชนบท เป็นตน้ งานประพนัธ์และชีวประวติัของเม่ิงล่ีแสดงถึงผลส าเร็จของการเขียนงานร้อยแกว้ภาษาจีนใน

ประเทศไทย มีการเปรียบเปรยวา่ร้อยแกว้ของเม่ิงล่ีประหน่ึงเสียงเงียบเหงาคืนดึกสงดั ดว้ยเหตุท่ีเขียนได้

ประทบัใจ เหมือนจริงดัง่ภาพ โดดเด่นมีอตัลกัษณ์ท่ีซ ้ าไม่เหมือนใคร ดงันั้นบทประพนัธ์ของเม่ิงล่ีจึงไดรั้บ

การช่ืนชมและไดรั้บรางวลัมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาษาใน “ซ่ือซัวซินอวี”่ ที่ส่งผลสะท้อนต่อเร่ืองส้ันขนาดเลก็ 
                                                                                                       วนิดา  วงศ์สันติชน 

บทคดัย่อ 

 “ซ่ือซวัซินอวี”่ หรือเรียกอีกนามหน่ึงวา่ “ซ่ือซวั” เป็นการรวมสันนิพนธ์ท่ีท่ีจดบนัทึกการใชภ้าษา

และเกร็ดประวติัชีวติผูค้นในระดบัขนุนางทั้งหลาย รวมถึงปัญญาชนตั้งแต่สมยั “ฮัน่เวย่” ถึง”ตงจ้ิน” ของจีน

โบราณ สะทอ้นถึงความคิด การด าเนินชีวติภายใตก้ระแสความนิยมในสังคมนั้นโดยใชภ้าษาง่ายและได้

ใจความ เป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนอยา่งมีชีวติชีวา แฝงดว้ยความหมายท่ีลึกซ้ึง “ซ่ือซวัซินอวี”่เป็นงานเขียนท่ี

ส่งผลสะทอ้นถึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีผลกระทบอยา่งมากต่อการประพนัธ์เร่ืองสั้นขนาดเล็ก หากพิจารณา

ตามลกัษณะพิเศษเฉพาะของบทประพนัธ์ประเภทน้ี ภาษาท่ีใชใ้นการรวมสรรคนิ์พนธ์น้ี ส่งผลต่อการ

ประพนัธ์ของเร่ืองสั้นขนาดเล็ก โดยวเิคราะห์จากภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาพดู และสุนทรีภาพทาง

ภาษา เพื่อใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ในการสืบสอดระหวา่งภาษาท่ีใชใ้น “ซ่ือซวัซินอวี”่ กบัภาษาท่ีใชใ้นการ

ประพนัธ์เร่ืองสั้นขนาดเล็ก หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ วทิยานิพนธ์เร่ืองน้ีจะช่วยจุดประกายผูเ้ช่ียวชาญและวญิญูชน 

ในการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัภาษาบทประพนัธ์ในวรรณกรรมจีนสมยัโบราณ โดยเช่ือมความสัมพนัธ์กบั

วรรณกรรมยคุปัจจุบนัในระดบัลึกต่อไป 

ค าส าคัญ : “ซ่ือซวัซินอวี”่ เร่ืองสั้นขนาดเล็ก ภาษา เกลาส านวน ส่งผลสะทอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบงานแปลนิยายจนีก าลงัภายใน เร่ือง “ต้า เหยนิ อู้” ของโกวเล้ง  

ฉบับภาษาไทย 

สุจินดา  อึง๊ 

บทคดัย่อ 

 ตามท่ีประเทศไทยและประเทศจีนมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัอยา่งต่อเน่ืองนอยายจีนก าลงั

ภายใน จดัเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมชนิดหน่ึง จึงถูกน าเขา้ประเทศไทยอยา่งมากมาย ดงันั้นการแปลนิยาย

จีนก าลงัภายในจึงกลายเป็น “อาณาจกัรท่ีนบัวนัยิง่มีความส าคญั column การเป็นส่ือระหวา่งภาษาเดิมกบั

ภาษาแปล ผูแ้ปลนั้นมีส่วนส าคญัของการแปลเป็นอยา่งยิง่ ผูแ้ปลท่ีต่างกนัยอ่มมีผลงานแปลท่ีต่างกนั ผลงาน

ทางวรรณกรรมของผูแ้ปลท่ีแตกต่างกนัก็จะมีผลงานแปลท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย  ซ่ึงเป็นกฎของธรรมชาติ  

 บทความบทน้ี เป็นการเปรียบเทียบวธีิการแปลนิยายจีนก าลงัภายในของโกเลง้ เร่ือง “ตา้ เหยนิ อู”้ 

ฉบบัภาษาไทยทั้ง 2 เล่ม คือ “ผูย้ิง่ใหญ่” ของ ว. ณ เมืองลุง และ “เทพบุตรยทุธจกัร” ของกิตติพิรุณ และ

วเิคราะห์การแปลขอ้เหมือนและแตกต่างรวมทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของนิผลงานแปลทั้งสองฉบบัช้ีใหเ้ห็นถึง 

“การแปลแบบตรง” และ “การแปลแบบถ่ายทอดความหมาย” อยา่งสุดโต่งนั้นไม่ควรปฏิบติั ควรน าหลกั

วธีิการแปลทั้ง 2 แบบมาใช ้ประกอบซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหถ่้ายทอดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ค าส าคัญ  : โกวเลง้ “ตา้ เหยิน อู”้ ฉบบัแปลไทย วธีิการแปล 

 

 

 

 

 

 

 



การเปรียบเทียบลกัษณะเด่นในการประพนัธ์ตวัละครในนวนิยายของอวีต๋้าฟูกบัหม่อม

เจ้าอากาศด าเกงิ 

ชาญณรงค์  เอกนลนิสุนทร 

บทคดัย่อ 

อวี้ต๋าฟูและหม่อมเจา้อากาศด าเกิงไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของนกัเขียนสองชาติในดา้น

ต่างๆ เช่น ดา้นสังคม ดา้นการด าเนินชีวิต ดา้นวฒันธรรม ดา้นการประพนัธ์ และการสร้างสรรคบุ์คลิกตวั

ละครเป็นตน้ นั้นกบัพบความเหมือนในหลายๆดา้น ยกตวัอยา่งเช่น เราพบวา่นวนิยายของอวี้ ต๋ารฟูจะมุ่งเนน้

น าเสนอภาพปัญหาของสังคมคนชั้นล่างและระดบัปัญญาชน ส่วนนวนิยายของหม่อมเจา้อากาศด าเกิง จะ

มุ่งเนน้น าเสนอภาพของคนชั้นสูง ซ่ึงความต่างเหล่าน้ีกบัพบความเหมือนกนัในแง่ท่ีวา่นกัเขียนทั้งสองต่างก็

ไดรั้บอิทธิพลทางดา้นวฒันธรรมและอิทธิพลทางดา้นประพนัธ์วรรณกรรมจากประเทศตะวนัตก ซ่ึงต่อมามี

อิทธิพลต่องานเขียนของนกัเขียนทั้งสองเป็นอยา่งมาก ดงันั้นดว้ยอิทธิพลเหล่าน้ี ส่งผลใหเ้กิดตวัละคน

ประเภท “คนไร้ค่า” ซ่ึงในงานประพนัธ์นวนิยายของนกัเขียนทั้งสอง ซ่ึงตวัละครประเภทน้ีลว้นถูกสร้างมา

จากชีวติจริงของตวันกัเขียนเอง เช่น ความทุกขท่ี์เกิดจากความผดิหวงัในความรัก ความยากล าบากในการ

ด ารงชีวิตเป็นตน้ ซ่ึงเราเรียกการประพนัธ์นวนิยายลกัษณะน้ีวา่ “นวนิยายใกลต้วั”  กล่าวคือ เป็นนวนิยายท่ี

มุ่งบรรยายความรู้สึก ปลกปล่อยลกัษณะนิสัยอารมณ์ การไขวค่วา้อิสรภาพ อิสระในชีวติ รวมถึงการคน้หา

คุณค่าและความหมายของการมีชีวติอยู ่โดยนกัเขียนทั้งสองใชป้ระสบการณ์จริงมาบรรยายเพื่อสะทอ้นให้

เห็นถึงสภาพของสังคมและคนในสังคมโดยผา่นตวัละครท่ีนกัเขียนทั้งสองสร้างสรรคข้ึ์น 

ค าส าคัญ : อวี้ ต๋าฟู หม่อมเจา้อากาศด าเกิง คนทรยศ คนไร้ค่า เปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 



ววิฒันาการของการก่อตั้งสาขาวชิาภาษาจนี และหลกัสูตรภาษาจนี  

ระดบัอุดมศึกษาในประเทศจนีและไทย 

ดร.จรัสศรี  จิรภาส 

บทคดัย่อ 

 การก่อตั้งสาขาวชิาภาษาจีนและการบริหารโครงสร้างหลกัสูตรภาษาจีนในประเทศไทยตั้งแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้จ ากดัในปัจจยัหลายๆดา้นรวมถึงดา้นพื้นฐานและระดบัความรู้ของผูเ้รียนท าใหท่ี้

ผา่นมาการร่างหลกัสูตรภาษาจีนของสถาบนัการศึกษาในประเทศไม่สามารถอา้งอิงหรือศึกษาหลกัสูตร

ภาษาจีนของประเทศจีนทั้งดา้นโครงสร้างของหลกัสูตรและเน้ือหารายวชิาโดยรวมไดท้ั้งหมด เม่ือผูเ้ขียนได้

ศึกษาเปรียบเทียบววิฒันาการของการก่อตั้งวชิาภาษาจีนและหลกัสูตรภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาของประเทศ

ไทยและจีน พบวา่มีประเด็นท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างท่ีน่าศึกษาอยูห่ลายประการ นอกจากนั้นยงัพบวา่

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบหลกัสูตรภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาในประเทศจีนมีโครงสร้างและขอบข่ายการ

บริหารงานอยา่งกวา้งขวาง โครงสร้างของหลกัสูตรมีความกระชบัและเขม้ขน้ หากสถาบนัการศึกษาของ

ไทยตระหนกัถึงความส าคญัต่อการพฒันาหลกัสูตรภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา และในอนาคตคาดวา่นกัศึกษา

ระอุดมศึกษาท่ีเลือกศึกษาหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาจีนจะมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ การ

เปรียบเทียบหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของประเทศจีนเพื่อน ามาปรับปรุงแลพฒันาให้หลกัสูตรสาขาวชิา

ภาษาจีนของไทยมีโครงสร้างท่ีเป็นระบบและมีความเขม้ขน้อยา่งมากท่ีสุดจึงเป็นแนวทางด าเนินการไม่ควร

ละเลย 

 ค าส าคัญ : สาขาวชิาภาษาจีน หลกัสูตรภาษาจีน หลกัสูตรภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาในประเทศจีน 

หลกัสูตรภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 

 

 



แฟช่ัน นศ.ส้ัน รัด คบัติว้ : ส่ือกาเมสุมิจฉาจารกบัปัญหาสังคม 
                                                                                                                                     ธีรโชติ  เกดิแก้ว 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมุ่งน าเสนอปัญหาการแต่งกายท่ีล่อแหลมของนกัศึกษาในบริบทของส่ือกาเมสุมิจฉาจาร 

หมายถึง การแต่งกายท่ีล่อแหลมประเภทนุ่งสั้น รัด คบัต้ิว เผยใหเ้ห็นส่วนสัดของเรือนร่าง เป็นส่ิงเร้าท่ีไป

กระตุน้ความตอ้งการทางเพศของอาชญากร เป็นเหตุใหถู้กกระท าอนาจารหรือถูกละเมิดทางเพศ ซ่ึงปัญหา

การแต่งกายท่ีล่อแหลมนั้นมีปัจจยัมาจากผูป้กครองท่ีป้อนค่านิยมใหแ้ก่บุตรหลานตั้งแต่เยาวว์ยัและค่านิยม

ทางสังคมท่ีส่วนใหญ่มกัเกิดจากการเลียนแบบจากส่ือและตวัแบบในสังคม ส าหรับวธิรการแกไ้ขปัญหาน้ี 

ผูป้กครอง สถาบนัการศึกษา ภาครัฐ และคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ข โดยใชก้ระบวนการ

ปลูกฝังปัญญาใหเ้ยาวชนไทยไดรู้้จกัคิด จ าแนกแยกแยะให้ออกวา่อะไรคือจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของการสวม

ใส่เส้ือผา้ตามกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

ค าส าคัญ : แฟชัน่นกัศึกษา ส่ือกาเมสุมิจฉาจาร ปัญหาสังคม 

 

 

 

 

 


