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“การศึกษา” (ของกองทัพ) นั้น…สําคัญไฉน 
น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 

 ถ้าหากเรามีลูก เราคงอยากเห็นเขาได้เข้าโรงเรียนดี ๆ อยากให้เขาได้เรียนสูง ๆ เท่าที่เขาจะมี

ความสามารถเรียนได้ ถึงแม้จะต้องใช้เงินเท่าใดเราก็ยอมเพื่อให้เขาได้ทํางานที่มีเงินเดือนเยอะ ๆ ได้รับการยก

ย่องเชิดชูในสังคม นอกจากนั้นเรายังหวังไปอีกว่าโรงเรียนจะทําให้ลูกของเราเป็นคนดีได้…. 

 

โดยทั่วไปนักวิชาการทางการศึกษาได้แบ่งรูปแบบของการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกเป็น

ลักษณะของการไปเข้าโรงเรียน ซึ่งเรียกว่า “การศึกษาในระบบโรงเรียน” (Formal Education) เป็นรูปแบบ

ที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปนึกถึงและให้ความสําคัญมากที่สุด เพราะได้ถูกจัดไว้อย่างเป็นทางการ มีระบบและระเบียบ

มากท่ีสุด ต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประเภทที่สอง เรียกว่า 

“การศึกษานอกระบบโรงเรียน” (Non-formal Education) เป็นการจัดการศึกษาที่นอกเหนือไปจาก

การศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ เพื่อเสริมความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม ส่วนอีกประเภทหนึ่ง 

เรียกว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” (Informal Education) เป็นการศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก

ชีวิตประจําวัน อาจเกิดจากการได้ยิน ได้เห็น หรือได้ฟังมา ซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างมากสําหรับโลกในยุค 

“ฟ้าบ่ก้ัน” (ภาษาลาว) สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต  

ทําให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือความรู้ที่ต้องการได้ทั่วโลกภายในไม่ก่ีนาที  

 

หากเรามองการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ เราจะเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตที่เกิดขึ้นต้ังแต่

เกิดไปจนตาย เป็น “การศึกษาตลอดชีวิต” (life long education) ซึ่งไม่ใช่แค่การไปเข้าโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา  เพียงแค่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี หรือจบการศึกษาถึงระดับปริญญา

ตรี-โท-เอก ก็ตาม อดีตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เคยกล่าวไว้ว่า หากจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกแต่ไม่อ่านหนังสือถึงวันนี้ก็ไม่มีความหมายแล้ว 

 

ดังนั้นไม่ว่าการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม การศึกษาจะต้องมีหน้าที่ทางสังคม 5 ประการ คือ1  

1. ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นแก่นสารของสังคมเพื่อดํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรม โดยการ

ปลูกฝังอบรมหรือถ่ายทอดตามหลักสูตรแบบทางการ 

2. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ช่วยให้เกิดมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยมีความเชื่อ

ในสิ่งเดียวกัน มีแบบแผนพฤติกรรมเหมือนกัน  

                                                        
1 ชนิตา รักษ์พลเมือง, พ้ืนฐานการศึกษา : หลักการและแนวคิดทางสังคม (กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2534) หน้า 80. 



 2 

 

3. สร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อจะทําให้สังคมก้าวหน้าไปโดยการ

ค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับสูง 

4. คัดเลือกและจัดสรรอาชีพให้ผู้เรียน โดยประเภทโรงเรียน หลักสูตร และผลการเรียนจะเป็นตัวช้ี

อาชีพ รายได้ เกียรติภูมิ รวมทั้งกําหนดสถานภาพและบทบาทในสังคม เป็นสถานภาพตามคุณวุฒิ ซึ่ง

เอื้ออํานวยในการเลื่อนตําแหน่งหรือฐานะทางสังคม (social mobility) โดยบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดจะ

ได้เข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ ที่สําคัญที่สุด มีรายได้ดีหรือมีความมั่นคง  นั่นคือ มีสถานภาพตามคุณวุฒิมากกว่าชาติ

กําเนิด นั่นเอง 

5. พัฒนาบุคคล โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถอื่น ๆ  

ที่สถาบันอื่นทําได้ไม่ดีเท่า อาทิ การอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้งช่วยพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยในตนเอง (self-discipline) ตลอดจนช่วยพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีและจําเป็น

ต่อการดํารงชีวิตสมัยใหม่ นั่นคือ สถาบันทางการศึกษาหรือโรงเรียนจะทําหน้าที่ที่เรียกว่า การขัดเกลาทาง

สังคม (socialization) 

 

นอกจากหน้าที่ทางสังคมดังกล่าวทั้ง 5 ประการแล้ว การศึกษายังต้องทําหน้าที่สร้างความเป็นผู้ริเริ่ม 

(originality) ให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ มีการแสวงหาวิธีที่ดีกว่าเดิม เป็นผู้มีความรู้ มีปัญญา มีความเป็น

เหตุเป็นผล รวมทั้งมีวิจารณญาณในการกําหนดอนาคตของตนเองและสังคมด้วย ดังนั้นองค์การสหประชาชาติ

จึงได้กําหนดให้การศึกษาเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับตามระดับความสามารถของตนเอง  

นอกจากนั้นการศึกษายังเป็นกลไกพื้นฐานของการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือในการเตรียมคนและสังคมให้พร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกประเทศจึงได้เล็งเห็นความสําคัญและ

ทุ่มเททรัพยากรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา โดยเชื่อว่า “การศึกษา คือ เครื่องมือแห่งการพัฒนา” ที่ดี

ที่สุดที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ซึ่งอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม

ส่วนรวม  

 

การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาจึงถูกผลักให้มองคนเป็นเพียง “ทรัพยากร” หนึ่งในปัจจัยการผลิตทาง

เศรษฐกิจมากกว่าที่จะมอง “คน” เป็น “คน” ที่มีเกียรติและศักด์ิศรี มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเองที่มี

คุณค่าของความเป็นคน การศึกษาจึงมิได้ส่งเสริมให้คนรอบรู้ เข้าใจชีวิตและความเป็นคนที่สมบูรณ์อย่าง

แท้จริง การศึกษาที่ดีต้องทําให้คนรู้เท่าทันความเจริญ มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสามารถดํารงอยู่ในโลก

แห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข “…เรามีโรงเรียน มีมหาวิทยาลัย แต่วิธีเรียนของเราไม่ได้ทําให้คน

ฉลาด เน้นแต่การท่องจํา ไม่มีความคิด ไม่เข้าใจความจริงของมนุษย์ สังคมและสภาพแวดล้อม แก่งแย่งกันหา
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เงินตรามาจับจ่ายใช้สอย…..” 2 เราจึงไม่แปลกใจอะไรที่เห็นคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่มีการศึกษาสูง ๆ ใช้ชีวิต

แบบฟุ้งเฟ้อ สนุกสนานกับชีวิต เที่ยวกลางคืนทั้งเทค ผับ คลับ บาร์ คาราโอเกะ (หลวงพ่อปัญญา เรียกว่า  

“คาราโอเละ”)  ด่ืมเหล้าด่ืมไวน์ต่างประเทศ กินอาหารแพง ๆ รวมทั้งมีพฤติกรรมในสังคมที่ให้ความสําคัญกับ

วัตถุมากกว่าจิตใจ ยกย่องคนที่เงินตรามากกว่าความดี ขาดคุณธรรมจริยธรรมและวินัยต่อตนเองในการ

ดํารงชีวิต เห็นแก่ตัว อยากได้ อยากมี อยากเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่รู้จักคําว่า “พอ” บางคนอาศัยวิชา

ความรู้ของตนเองหากลวิธีโกงได้แนบเนียนขึ้นโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เช่นในกรณีของสภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศล่มในช่วงปี 2540 สถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคพวกของตนเองโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ํา

ประกันพอ  เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  สถาบันการเงินหลายแห่งล่มสลายในขณะที่ผู้บริหารยังคงร่ํารวย 

หรือในกรณีของแชร์ลูกโซ่ที่อาศัยความโลภของมนุษย์เป็นตัวล่อแล้วก็นําเงินหนีไป เป็นต้น 

 

ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและได้พยายามแก้ไขโดยทําการปฏิรูปการศึกษา

ครั้งใหญ่ของประเทศ มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้ลูกเรียนหนังสือถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั่นคือ ขยาย

การศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปี เป็น 9 ปี อีกทั้งยังกําหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ระดับการรู้หนังสือของคนไทยในปี พ.ศ. 2546 ยังอยู่ที่ระดับ 7.8 ปีเท่านั้น การขยาย

การศึกษาภาคบังคับนี้ก็เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น มีความสามารถมากขึ้น ซึ่งก็ยังไม่สําคัญเท่ากับการให้

ความใฝ่รู้และวิธีการเรียนรู้แก่คน ที่อาจจะทําให้เขาพัฒนาตนเองไปได้ดีกว่าคนที่เรียนสูง ๆ เสียอีก เป็นชีวิต

แห่งการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานและคุณภาพชีวิตของตนเอง 

โดยเฉพาะโลกในอนาคตต่อไปนี้ที่เป็นยุคของ “สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society)” 

 

คราวนี้หันมามองการศึกษาของกองทัพที่ได้มีการจัดการศึกษามายาวนานเช่นกันซึ่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้จัดให้เป็นการศึกษาที่เรียกว่า “การศึกษาเฉพาะทาง” ตามมาตรา 21 ที่ว่า 

“กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการ

และความชํานาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” การจัดการศึกษาเฉพาะทางนี้ส่วนหนึ่งตรงกับ

แนวความคิดทางการศึกษาที่ว่า “การศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กับบริบทสังคม อุดมการณ์ของสังคมและความ

ต้องการของสมาชิกในสังคม ซึ่งต้องคํานึงถึงสภาพพื้นฐานต่าง ๆ ของสังคมนั้นเป็นสําคัญ รูปแบบการศึกษาจึง

มีส่วนสัมพันธ์กับรูปแบบสังคม และยิ่งสังคมมีความซับซ้อนเท่าใดการศึกษาก็ย่ิงซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น…” 3 

กองทัพจึงได้จัดการศึกษาขึ้นตามความต้องการของตนซึ่งสถาบันการศึกษาอื่นทําไม่ได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า 

                                                        
2 อมรวิชช์  นาครทรรพ, ความฝันของแผ่นดิน. (กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540) หน้า 12. 
3 ชนิตา รักษ์พลเมือง, พ้ืนฐานการศึกษา : หลักการและแนวคิดทางสังคม . หน้า 272. 
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ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาของกองทัพโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีของทั้ง 3 เหล่าทัพ มุ่งเน้น

การผลิตบัณฑิตที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเพื่อการเป็นวิศวกรเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของพลเรือนมาก

เกินไป ดังจะเห็นได้จากทั้ง 3 สถาบันเปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สรรพาวุธ 

บริหารรัฐกิจ 

วิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 

วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมอุทกศาสตร์ 

บริหารศาสตร์ 

 

วิศวกรรมอากาศยาน 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

คอมพิวเตอร์ 

วัสดุศาสตร์ 

 

กองทัพมีนายทหารที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งควร

ทํางานเป็นวิศวกร มีหน้าที่ในการคิด ค้นคว้า เพื่อซ่อมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ทางการทหาร แต่เรา

มักจะเห็นเขาเหล่านั้นเป็นทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ หรือเป็นนาวิกโยธิน หรือเป็นนักบิน เพื่อทํา

หน้าที่ในการรบหรือการป้องกันประเทศอันเป็นภารกิจหลักของกองทัพ การเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ 

เหล่านี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับลักษณะการทํางานหรือรูปแบบสังคม (กองทัพ) เท่าใดนัก อาจกล่าวได้ว่า  

“ผิดหัว ผิดตัว ผิดฝา” แล้วเราก็มักจะได้ยินเสมอว่า “นักเรียนไม่สนใจการเรียน” คําตอบชัดเจนว่า “…จะ

เรียนให้เหนื่อยหรือลําบากไปทําไม เรียนไปก็ไม่ได้เอาไปใช้ จบไปมีงานทําเหมือนกัน สอบได้ที่หนึ่งหรือที่

สุดท้ายก็มีค่าเท่ากัน ถ้าขยันอ่านหนังสือมากสายตาสั้นทําให้ไม่ได้เป็นนักบิน เอาแค่พอผ่านเกณฑ์ก็พอแล้ว…” 

คําถามก็คือ ทําไมเราไม่เปิดสอนในสาขาวิชาที่ตรงกับการทํางานจริงซึ่งมหาวิทยาลัยพลเรือนไม่มี เช่น 

“สาขาวิชาการทหาร” ที่ไม่ใช่แค่การฝึกหรือการอบรมวิชาทหารเท่านั้น แต่รวมไปถึงการศึกษาวิชาวิทยาการ

ต่าง ๆ อาทิ สังคมวิทยาการทหาร จิตวิทยาการทหาร วัฒนธรรมทหาร องค์กรและการจัดการทางทหาร 

ประวัติศาสตร์การสงคราม ความเป็นผู้นํา เป็นต้น เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถไปทํางานในหน่วยงานใดก็ได้ใน

กองทัพ ไม่ว่าจะเป็นกรมต่าง ๆ ในฝ่ายอํานวยการ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วย

บัญชาการอากาศโยธิน หรือแม้กระทั่งในตําแหน่งที่ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่ง เช่น นายทหารคนสนิท นอกจากนั้น

เราอาจเรียนใน “สาขาวิชาอากาศยานและการบิน” เมื่อสําเร็จการศึกษา 5 ปีแล้วสามารถไปเป็นนักบินที่

สามารถขับเครื่องบินได้ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย คือ กองทัพอากาศเท่านั้น และไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาใด

ก็ตาม เมื่อทํางานไปได้สักระยะหนึ่งพอมีประสบการณ์เราก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดได้ในหลักสูตร
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เสนาธิการ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรืออาจไปศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท-เอก ตามความถนัดและความสนใจ อาทิ สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง รัฐประศาสนศาสตร์ 

การบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง หรือแม้กระทั่งสาขาวิชาทางการศึกษา 

ไม่ว่าจะเป็นบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนศึกษา เป็นต้น ซึ่งใน

ปัจจุบันนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น 

 

ในอนาคต เราคงอยากเห็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น

อย่างตํ่าและมีคนจบปริญญาโทและเอก (ที่มีคุณภาพ) เพิ่มมากข้ึน เช่นเดียวกับของกองทัพอากาศ

สหรัฐอเมริกาที่มีคนจบระดับปริญญาเอกประมาณ 10 %  ส่วนที่เหลือจบปริญญาโทหรือไม่ก็กําลังศึกษาอยู่  

เพราะนายทหารชั้นสัญญาบัตรจัดเป็นกลุ่มชนชั้นนําของสังคมทหารที่มีอํานาจในการควบคุมกลไกในการ

บริหารกองทัพ จึงต้องมีคุณลักษณะที่เฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งการมีลักษณะท่าทาง อุปนิสัยใจคอน่านิยมและมีคุณธรรมสูงด้วย  เพราะการศึกษาถือได้ว่ามีส่วนสําคัญ

ย่ิงต่อการสร้างปัญญาชน ที่ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาออกไปกําหนดนโยบายต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม อันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสังคมจะก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดยิ่งต้องการคนที่มีการศึกษาสูงขึ้น

เท่านั้น และผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงก็ควรจะได้อยู่ในตําแหน่งที่สําคัญในสังคม เช่น นายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร

ประเทศหรือผู้บริหารกองทัพ 

 

แต่สิ่งที่ต้องตระหนัก ก็คือ การมีวุฒิบัตรหรือปริญญาแต่กลับไม่มีความรู้หรือทํางานไม่เป็นก็ได้   

ในขณะนี้การศึกษาของไทยกําลังเป็นธุรกิจหรือตลาดวิชามากขึ้น จะไปทางไหนก็มีหลักสูตรปริญญาโทให้ได้

เรียนเยอะแยะไปหมด แถมราคาแพงอีกต่างหาก การศึกษาในระดับสูงหรือที่เรียกว่าระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง

ปริญญาโทและเอกนั้น การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ถือเป็นหัวใจของการศึกษาในระดับนี้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ  

แต่หลายสถาบันกลับไม่ได้ให้ความสําคัญมากนัก อีกทั้งมีจํานวนผู้เรียนนับร้อยคน การมีการศึกษาสูง ๆ นั้น

เป็นเรื่องดี แต่บางครั้งอาจเกิดภาวะผู้รู้มากเกินไปจนกว่าสังคมจะรับได้ ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหา เช่น การ

ว่างงานหรือการทํางานต่ํากว่าระดับ เนื่องจากระดับการศึกษาของคนสูงเกินกว่าความจําเป็นของลักษณะงาน  

 

สุดท้ายอยากจะบอกว่า การศึกษาเป็นเรื่องสวยงามหรือความดีงามของชีวิต และการศึกษาควรทําให้

เรามีปัญญา คิดได้ เข้าใจชีวิตตนเอง ตลอดจนความเป็นไปของชีวิตและสังคม ดังนั้นไม่ว่าจะศึกษาหรือเรียน

อะไรก็น่าจะดีไปหมด  

 

********************** 


